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0 ?  conservenfabrieken possen zich aan
VOOR 1914

In  1897 werd van Helle\ietsluis 
(H o lland ) een vischconsevenfa- 
briek overgebracht naar Ootende.

Z ij had daar verschillendejaren 
hoofdzakelijk  sprot ingeblikt m aar 
deze visch verdween stilaa en 
scheen zich naar de Belgische^ust 
t «  verplaatsen. Gedurende een 
tw aa lfta l jaren  werd overvlodig 
sprot gevangen, zoowel aan Qze 
kust als in de Westerschelde, m  
gedurende dien t i;d  werden andre 
vischconservenfabrieken opgerict, 
zoowel te Oostende als elders n 
het land. Daarop volgden slechtte 
vangseizoenen, waardoor de fabri- 
ken verplicht waren versehen sprt 
in  te voeren om hun activ ite it t 
kunnen voortzetten. Z ij zijn  d

UITBREIDING VAN DE VISCH
CONSERVEN FABRICAT IE

Intusschen hebben fabrieken en 
rookers zich aan den toestand aan
gepast. Z ij hebben gedurende de 
slçchte vangjaren  groote hoeveel
heden versehen sprot uit versch il
lende landen Ingevoerd om hunne 
bedrijv igheid  in  stand .te houden. 
Van invoer kan er nu voorloopig 
geen spraak zi;'n; m aar men m ag 
hopen dat de bestaande belemme
ringen in 1946 zullen opgelost zijn  
en dat dan de invoer weder, zal 
kunnen geschieden, moest de sprot- 
vangst aan onze kust niet beteren.

Na 1920 hebben de fabrieken ook 
den inm aak van haring opgenomen 
en d it artikel heeft een groote uit
breiding genomen. Enkele andere

grootste afnemers van versehen vischsoorten worden nog in ge
sprot; de rookers zijn  het in  veelm aakt, doch in veel m indere mate.

De’ fabricatie  van  vischconser- 
en  heeft* sedert 1925 een groote

m indere mate.

KORTSTONDIGE HEROPBLOEI

Dan kwam de oorlog van 1914/18, 
gedurende dewelke de sprot, zoo- 
wej. als andere Vischsoorten, ge
weld ig aankweekte als gevolg van 
onvoldoende visscherij..' en w aar
door er gedurende verschillende 
na-oorlogsche jaren  groote hoeveel
heden aan wal werden gebracht. 
Jam m er genoeg verdween deze pe
riode van overvloed na enkele ja 
ren; de sprotvangsten werden ge
ring en bestonden meestal uit 
kleinen onbruikbaren sprot. Men 
kon hopen dat, na den oorlog 1940 
-44, er verbetering zou komen. He
laas, sprot is er nu weeral b ijna 
n iet te vinden. Daarom  moet men 
zich a fvragen  o f h ij zich naar an
dere zeeën verp laatst heeft. Het is 
eigenaardig dat, in tegenstelling 
m et de m islukking aan de B elg i
sche kust, er elders regelm atig en 
overvloedig sprot gevangen wordt,
b.v. aan de zuidkust van Engeland.

tbreiding genomen. De fabrikan- 
n  hebben zich allen in een be- 
csjfsgroepeering vereenigd, welke 
Nichtig optreedt voor de verde- 
d-ing harer belangen.

Hoogwaterboekje

1946

V anaf heden zijn  boekjes 
m et de hoogwatergetijden 
voor het jaar 1946 voor al 
de havens van de Belgische 
kust verkrijgbaar:

1. ter drukkerij van «H e t  
Nieuw V isscherijblad »  Stw. 
op N ieuwpoort 44

2. in  de bureelen van Hand 
in Hand, te Zeebrugge.

3. «Hulp in Nood», V indic- 
tivelaan, 20 Oostende

Z ij z ijn  ook verkrijgbaar 
bi; uwen dagbladverkooper 
o f bij de In ternationale boek
handel, A do lf Buylstraat 33 
Oostende.

De Onderzoeksraad voor de 
------- — Scheepvaart------- —

(.Reparaties voor 
Qe'teisterden

M enig eigenaar van visschers
vaartu igen  die in Engeland uitge
baat werden onder toezicht van de 
R eg ie  van het Zeewezen ofw el door 
de Britsche A dm ira lite it werden 
opgeeischt, stellen vast dat de we
der instaatstelling dezer schepen 
groote u itgaven veroorzaken welke, 
voorloopig, n iet in éénm aal kun
nen uitbetaald worden.

De belanghebbenden dringen dan 
ook natuurlijk  derw ijze aan opdat 
hen gepaste voorschotten worden 
toegekend, teneinde ten  spoedig
ste hun vaartu ig te kunnen laten  
herstellen eenerzijds, om mede te 
werken aan de bevoorrading van 
de m arkt en, om anderzijds, hun 
brood te kunnen verdienen.

W ij durven de hoop koesteren 
dat de bevoegde overheid te Brus
sel een spoedige beslissing, in gün
stigen  zin, in  deze zaak zal nemen.

EN KsOODZAKELIuKE  
INSTELLING

Dit rganisme, vóór den oorlog 
in heteven geroepen, Werd in de 
visschtjkringen bij z ijn  oprich
ting ze- sympatiek begroet. V is
schers ,0r het een o f ander feit, 
in  verbid met de u itoefening van 
het bed:f,ter verantwoording ge
roepen, ^rden door personen uit 
eigen miien verhoord, geóórdeeld 
en ook wie ens gestraft. Z ij geven 
er nochta ongetw ijfe ld  de voor
keur aan,(at dit geschiedt door 
lieden, uit >t vak. die hun geaard
heid, hun oenwi;'ze en hun be
roep volled m eester zijn.

Vóór denorlog werden de z it
tingen van ien  Onderzoeksraad 
voor de SchpSvaart meestal ge
leid door deh. J. Poll. W ij zijn  
persoonlijk tuige geweest van 
zijn  vaderlijfcezag, zijn  grondig 
begrip van a bijzonderen aard 
van den visser en z ijn  w ijze 
raadgevingen, v i j  hebben voor 
hem dikwi;'ls bewondering ge
staan.

De Onderzosraad voor de 
Scheepvaart he-, tijdens de be
zetting zijn  opeitre bedrijvigheid  
gestaakt. W ijs b'uit. Het zou im 
mers zeer moeilij=n zelfs gevaar
lijk  geweest z iin v sommige om
standigheden uitsaak te doen in 
kiesche gevallen, la rb ij het be
lang van den bezev en zijn  han
delingen w el eens? pas zouden 
zi;n  gekomen.

W ij herhalen: z- verstandig 
besluit, dat getu ig^ a fleg t van 
het fe it, dat de hien Van den 
Onderzoeksraad er ver voorloo
p ig het b ijlt je  bij nqegden, dan

al ware het m aar in  sommige om 
standigheden den schijn te wek
ken, dat zij n iet v rij van bepaalde 
invloeden zouden hebben gewerkt.

DE W ERKING  ZAL WORDEN  
HERVAT

Een paar Besluiten van den R e
gent, deze week in het Staatsblad 
verschenen, verwekken den indruk 
dat de Onderzoeksraad binnenkort 
zijn  openbare bedrijvigheid  zal 
hervatten. W ij kunnen ons hierin 
slechts verheugen. O ngètw ijfe ld  
zi;n  de zaken die zullen moeten 
afgehandeld worden zeer om vang
rijk.

Het eerste besluit houdt een her
ziening van het inrichtingsregle- 
ment van den Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart.

Het tweede besluit boezemt on
getw ijfe ld  meer belang in. Het 
m andaat van  de hh. B em aerts J., 
kapitein ter lange om vaart; De- 
haese Ch., hoofdscheepswerktuig- 
kundige; De Mey, kap. te r  lange 
om vaart; K lausing J., schipper ter 
visscherij ; -Potvliege, kap. ter lange 
om vaart en Verbanck L., schipper 
ter visscherij wordt vernieuwd.

Worden nog verder benoemd als 
b ijzitters: de hh. Aspeslagh, luit. 
ter lange om vaart en Dermul P. 
hoofdscheepswerktuigkundige.

W ij begroeten verder met sym
pathie de aanstelling van den h. 
Pluymers, doctor in  de rechten, be- 
stuurssecretaris bij het Bestuur 
van het Zeewezen, als adjunct- 
Rijkscommissaris.

D it zwaar ambt is ongetw ijfe ld  
in goede handen.

En nu... binnenkort aan het 
werk.

In uw eigen belang en in dat van 
uw collega’s, vergeet niet de on
zichtbare wrakken waaraan u vast
slaat af te bakenen. Het is bo
vendien een solidaire plicht.

‘Boeken overHJisscherij

Ter drukkerij van «H e t  Nieuw 
V isscherijb lad » zijn  te verkrijgen  
m its voorafgaandelijke storting van 
het bedrag der hiernavolgende 
werken plus 2 fr. voor post- en on
kosten op Postr. 108026 v. Degrave 
en Godemont, Oostende.

1. Oude V isscherij Alm anakken 
jaa r 1937 .................................  32 fr.

2. Beroepskennis voor den stuur
man, door de Br. v. L iefde ... 25 fr.

3. Het Visschersboekjle, van H. 
Pype en A. Gorren ..............  25 fr.

4. Weerkunde en Océanogra
phie ...................................... 10 fr.

5. De Ruwoliem otor, door A. Van 
Loy ......................................... 15 fr.

6. Onze Zeilvischsloepen, door 
Frans B ly .............................  25 fr.

7. Manuel du Patron  à la Pèche, 
par L. Bronkhorst ..............  100 fr.

8. Enquête sur la  Pêche M ariti
me, (2° d.) par Ch. De Zutter 100fr.

9. Enquête sur la  Pêche M ariti
me, u itgegeven door O ffice du 
T rava il .................................. 100 fr.

10. Grondbeginselen der Océano
graphie, door Ch. G ilis ......  25 fr.

11. Duin- en strandverdediging,
.................. 35 fr.

12. Vulgarisatie van de W eten
schappen der Zeevisscherij!, door 
Ch. G ilis ................................  10 fr.

Kerstboodschap uit Brixham
rfan mi in

'Belgische cDrienden
Brixham, 17-12-45 

Van de Engelsche voorzitter van 
de Brixham  «  Urban D istrict 
Council », ontvingen we h iernavol
gend schrijven, welke tot alle Bel
gische zeelieden welke tijdens den 
oorlóg in Engeland vertoefden, ge
richt is.

To my Belgian Friends,
This 1945 festal «Peace on Earth, 

Goodwill towards men »  prompts 
me to send my best wishes fo r a 
joyous Christmastide home in your 
Beloved Belgium.

Fragran t are my memories o f 
the Christmas festivals during 
your five  years o f exile in  Britain, 
and I  know your cup o f joy over
flows to spend the 1945 Christmas 
in jour own Homes.

To  my Belgian friends who sail 
the Seven Seas in the Belgian M er
chant Navy, to my Belgian  friends 
who go down to the sea to fish 
harvests out o f the G reat Deeps, 
I  pray for save home com ing to 
your Beloved Ones from  the perils 
o f sea-storms and m ine-strewn 
waters.

My^ 1946 message is one o f Good 
Cheer, w ith  the sincere (wish that 
Peace, Happiness, Prosperity w ill 
link fellowship w ith  the bonds of 
friendship w ith  British friends crea
ted during your Sanctuary in B ri
tain.

Yours fa ith fu lly,
H. M. Smardon, M.B.E. 

Chairm an o f the Brixham  Urban 
D istrict Council.

NA DE ONDERHANDELINGEN TE BRUSSEL

0e beroering in de
U issch  erijmiddens

De heer Libin, voorzitter van de 
Beroepsvereeniging Hand in Hand 
Oostende, had zooals w ij gemeld 
hebben, alle visschers van de kust 
uitgenoodigd op een nieuwe bijeen
komst, welke Dinsdag jl. gehouden 
werd in het Sportpaleis.

Te dier gelegenheid zou men de 
uitslagen bespreken, welke te Brus
sel bereikt werden.

BELGIE VAN ALLE EXPORTMO
GELIJKHEDEN UITGESLOTEN?

De heer Lib in  woonde een ver
gadering te Brussel bij in tegen
woordigheid van de Fransche a f
gevaardigden. Het eenig punt dat 
op de dagorde voorzien was, is de 
kwestie van een wederzijdsch ak
koord ten overstaan van het weder
zijds bevisschen der territoria le 
wateren. Di.t akkoord waarover 
reeds veel gesproken werd, kwam 
tot stand, in dien zin dat het aan 
Fransche vaartu igen za l toegela

ten worden de ijle-haringvisscherïj 
uit te oefenen in de Belgische 
grenswateren en omgekeerd, naar 
gelang f e  omstprjdigheden. Een 
v ijft ig ta l Fransche vaartuigen met 
maximum 120 P.K. zullen mogen 
hun buit lossen in de haven van 
Nieuwpoort. De in  deze haven door 
de Fransche vaartuigen geloste 
vangsten, moeten naar F rankr'jk  
gestuurd worden en mogen bijge
volg niet in België worden afgezet. 
Naar verluidt zouden de Fransche 
visschers de voorkeur geven de 
vangsten naar hun land te verzen
den, daar de prijzen daar hooger 
zijn. De moeilijkheden van het 
transport zouden insgelijks h ier
voor opgelost zijn. Er zal op ge
w aakt worden, dat het lossen van 
de ijle  haring door Fransche vis
schers geen aanleiding geeft tot 
m oeilijkheden met de Belgische 
visschers. M et het V.D. stelsel mag 
binnen de grenswateren niet wor-
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den gevischt. In  geval van defect 
zullen de Fransche visschers des
noods de haven van Oostende m o
gen binnenvaren, onder de uitdruk
kelijke voorwaarde dat de vangsten 
insgelijks over de Zuidergrens ge
stuurd worden.

De h, Carlier vroeg dat de F ran 
sche Overheid alle in lichtingen zou 
mededeelen me.t betrekking op de 
haven van Duinkerken, dit om aan 
de Belgische visschers toe te la 
ten, in  geval van nood, deze haven 
zonder risico binnen te loopen. De 
Belgische vangsten, die dààr even
tueel worden afgenomen, moeten 
gecompenseerd worden door vang
sten van Fransche visschersvaar
tuigen, welke in België verkoopen, 
m.a.w. België moet evenveel haring 
van Fransche oorsprong terugne
men als er in  het voorkomend ge
val, haring van Belgischen oor
sprong in Frankrijk  aan den man 
gebracht wordt.

D it laatste punt doet duidelijk 
uitschijnen, dat Frankrijk  de in
voer van haring uit België niet 
wenscht. Op het oogenblik dat de 
h. L ib in  deze kwestie in de verga
dering te Brussel aanraakte, werd 
er hem geantwoord dat deze zaak, 
die op de dagorde niet voorzien was 
niet moest besproken worden en 
dat de Fransche afvaard ig ing h ier
voor trouwens geen opdracht had. 
Toch werd er medegedeeld 'dat 
Frankrijk  de invoer van ijle  haring 
uit België niet verlangt en dat de 
eigen produktie volstrekt voldoende 
zou zijn. A lle voorbarige berichten 
ten spijt —  was er geen sprake van 
dertig m illioen kg.? —  zal België 
b ijgevo lg  d it haringseizoen, geen 
haring naar Frankrijk  uitvoeren.

Eens dezen uitw^eg afgesneden, 
werd de kwestie van den export 
naar Duitschland opnieuw te berde 
gebracht. N aar verlu idt bestaat er 
hiervoor een geweldige m ededinging 
tusschen verscheidene landen. De 
m ogelijkheid van de Belgische ex 
port zal nochtans met de Engel- 
sche en Am erikaansche overheid 
verder worden onderzocht en niets 
staat h ierom trent vast.

Als slot van de bespreking kan 
men aannemen dat de Belgische 
i:'le haringvisscherij uitsluitend op 
de binnenlandsche m arkt aange
wezen is.

kracht ontwikkelen, van de ijle  ha
ringvisscherij a f te houden.

Een vischhandelaar merkte op, 
dat de visschers zich aan den vast- 
gestelden m inim um prijs dienen te 
houden en nie.t mogen verkoopen, 
zooals het reeds gebeurd is, buiten 
den openbaren verkoop aan lagere 
prijzen. D it schept een ongezonde 
mededinging, waarvan de visscher 
in de eerste plaats het slachtoffer 
is.

Er werd aangenomen dat Woens
dag de vaartu igen terug het be
d r ijf  zouden hernemen.

N a afloop der vergadering heb
ben w ij kunnen opmerken, dat de 
eensgezindheid van het bedrijf ten 
aanzien van de genomen besluiten 
n iet zeer sterk sch ijnt te zijn. Het 
is te hopen dat w ij ons vergissen 
m aar w ij hebben den indruk opge
daan, dat de voorgenomen regeling 
bij den m insten stoot spaak zal 
loopen.

En dan... hoe zal m en kunnen 
sancties tre ffen  tegenover de weer- 
spannigen?

Die vischhandelaar zou, in dit 
geval, best doen ze lf den haring 
op te koopen.

(Ingezonden )

Waar gaat het heen ?
M ijnheer de Directeur,

W ij hebben m et veel belangstel
ling uw artikel over de staking ta 
het visscherijbedrijf gelezen, en 
nemen aan dat g ij voor den vis
scher schermt; m aar deze w illen 
naar geen goeden raad luisteren 
en zijn  ze lf oorzaak dat de prijzen 
ineenzakken.

Woensdag waren we ze lf getuige 
dat een kooper officieel kocht aan 
5,60 fr. De opgave was 3.000 kg. Er 
werd 4.500 kg. gelost, zoodat de 
kooper er slechts 300 kg. hoefde bij 
te nemen, wat h ij ook deed, er aan 
toevoegende dat h ij de rest ook zou 
bijnemen aan 5,60 fr. per kg.

In  plaats daarvan verkocht de 
reeder die resteerende 1200 kg. in 
zwarte m arkt à 3,50 fr.

Heden Donderdagmorgen werden 
n iet m inder dan 200.000 kg. à 3 fr. 
en 3,25 fr. verkocht in den woeker. 
Hoe w ilt g ij dan dat w ij trachten 
den haringprijs  te doen houden.

Z ijt  g ij dan verwonderd dat de 
visschers hun eigen ruiten inslaan?

Een kooper. 
Nota der Red.: D ergelijke staak  

tjes zijn  sp ijtig  en ’t  moet ons en 
niemand verwonderen, dat de hoo- 
gere overheid n iet ingrijpt.

«  HET N IE U W  V IS S C H E R IJ 
B L A D »  W ENSCH T AAN AL  
Z IJ N  LEZER S  EN A D V E R 
T EERD ERS EEN

° ^ x o o \ \ ) V  e e ^ \

DE IJLEHARING PRIJZEN

I De Staking geëindigd 
Geen Oplossing# 

Van Uitvoer geen sprake I

Wetenswaardigheden

AANVOER VOOR EIGEN 
GEBRUIK

W il men verm ijden dat de ha- 
ringprijzen  een geweldige inzinking 
te gem oet gaan. past het dat de 
visscherijm iddens h iertegen ze lf 
m aatregelen nemen. Eens het prin
cipe van de vrije  m arkt gehuldigd, 
bestaat er wein ig kans dat de hoo- 
gere overheid in dit opzicht tus- 
schenkomt. Deze laatste raadt de 
reeders aan zooveel m ogelijk  de 
vischvangst uit .te oefenen om de 
m arkt niet te overlasten. Z ij is 
geen voorstander van de vaststel
ling van een m inimumprijs. V raag 
en aanbod kunnen slechts als prijs 
regelaar gelden.

Ten  einde de m arkt n iet .te over
lasten, worden de volgende regelin 
gen getro ffen  na een vprwarde be
spreking :

1. De vaartu igen zullen slechts 
mogen de ijle  haringvisscherij u it
oefenen op den M aandag, W oens
dag en V rijdag  en een voorafbe
paald aantal uren in  zee vertoeven.

2. de m inim um prijs wordt vast
gesteld op 4 fr. per kg., beneden 
deze prijs za l de vangs.t n iet w or
den afgeleverd.

Enkele eigenaars van open boo
ten  deden terecht opmerken dat 
hun bedrijf n iet aan banden zou 
mogen gelegd worden. Z ij kunnen 
slechts bij zeer m ooi weder u itva
ren, ën lossen nooit zware lad in 
gen. Nóchtans werd er m et hun 
vraag jgëen rekening gehouden en 
verw erte dit bij hen misnoegdheid, 
v/at een zeer slecht voorteeken is.

Metf dèzs regeling hoopt m en de 
vaartu igen, die teen sterke paarde-

VERSTANDIGE
VISCHHANDELAARS?

B ijna dagelijks ondervinden w ij 
dat er nog vischhandelaars zijn  
die niet weten dat er een bedrijfs
raad voor de zeevisscherij bestaat.

Is  het te begrijpen, dat er in de 
X X e  eeuw nog handelaars zijn  in 
visch die geen vakblad lezen, hun 
eigen vakblad? Voor de vischhan
delaars is het natuurlijk  «H E T  
N IEU W  VISSCHERIJBLAD  ».

VOOR ONZE
VI SCHCONSERVENFABRIEK EN

Het M inisterie van Economische 
Zaken zal een contingent van 235 
Ton wit blik te r beschikking stel
len van de Groepeering «V ischn ij- 
verheid ». "

De goederen werden reeds op 8 
dezer te Antwerpen afgeladen door 
het s/s «  Lorado T a ft  ».

DEDE VAARTUIGEN VAN 
N. V. AURORA

Onze lezers weten hoe vóór den 
oorlog de vaartu igen van de N. V. 
Aurora en hun aanhoorigheden in 
eerder zonderlinge omstandighe 
den verkocht werden aan een Ne
derlander John Vos. Deze was se
dert 1939 volm acht-beheerder der 
Aurora. A ch tera f werd h ij geïnter 
neerd voor het bouwen van kust 
versterkingen voor den bezetter.

De schepen van de Aurora en nog 
andere visschersvaartuigen werden 
door een zekere L. Parlev liet van 
K a tw ijk  in  nog m ysterieuzer om
standigheden aan den bezetter 
verhuurd voor de visscherij...?

Inderdaad naar het schijnt zou 
Parle> }iet van de door hem toever- 
trouwde vaartu igen uitgerust heb 
ben m et radiouitzendposten, w aar
door van uit zee geallieerde kon
vooien aan 'den bezetter werden 
geseind.

De vraag stelt zich nu o f die 
vaartuigen, welke de Belgische vlag 
voeren, n iet door onze regeering 
kunnen aangeslagen worden, daar 
het een Belgische maatschappij 
geldt.

N aar men ons meedeelt, werd de 
Z.69 «  Sperenza »  .tijdens den oor
log door den bezetter aan Pa rle 
v liet verhuurd, door deze hersteld 
en vaarde het voor rekening van 
een m aatschappij «  Handel en Zee
vaart »  onder nummer IJm.244. In  
1944 wei'd d ît jvaartuig verkocht 
aan de firm a Van Duivenbode te 
IJmuiden, door w ié h et thans ^ i t  
gebaat* 
de Z.2

gevaren heeft, kan gezegd dat het 
te Kam penduin strandde en later 
door den bezetter opgeblazen 
werd. K an  ons iemand in- Holland 
om trent dit vaartu ig en nog andere 
Belgische vaartu igen in lichtingen 
verschaffen?

BEROEPSVEREENIGING
W anneer zullen de N ieuwpoort- 

sche visschers e indelijk  beseffen 
dat het n iet baten kan in groepjes 
langs de kaai te staan morren? 
W aarom  niet zooals hunne m ak
kers van Oostende, Heist o f Zee- 
brugge, een beroepsvereeniging 
stichten. De huidige gebeurtenis
sen pleiten nochtans voldoende 
voor een onm iddellijke stichting, 
ten einde m et begin 1946 van sta
pel te kunnen loopen. M aar w ij 
zeggen een beroepsvereeniging, en 
geen politiek  gedoe; n iet blauw, 
rood o f zwart, m aar volkomen on
zijdig, open voor iedereen, geen 
verschil van klas en volgens de 
leuze : «  Eén voor allen, allen voor 
één! »

H et is onze lezers bekend, dat 
sedert vorige week Woensdag de 
visschers weigerden in zee te gaan, 
omdat de prijzen  van den ijlen  
haring niet meer rendeerend wa
ren en o ffic iee l daalden to t m in i
mum 1,40 fr. per kg. Zooals we in 
ons vorig  nummer meldden, is dit 
het gevolg van den te grooten aan
voer door groot en klein verwezen
lijkt, het gebrek aan den zoo lang 
beloofden u itvoer en ook wel aan 
de gebrekkige voorzorgen welke 
m et het oog op den aanvoer w er
den genomen.

De staking duurde tot Woensdag 
19 dezer. Ondertusschen werden 
vorige week Donderdag, Zondag en 
Dinsdag m eetingen gehouden, met 
den bevoegden M inister van Be
voorrading onderhandeld, zonder 
dat echter een resultaat bereikt 
werd en men, zooals voorzien, op 
eigen m iddelen aangewezen is om 
de krisis op te lossen.

IS  U ITVO ER  M O G E L IJK ?

Door de Fransche m aritiem e 
Overheid en de betrokken middens 
te Parijs, werden in Augustus zulke 
schoone beloften aan onze natio 
nale vertegenwoordigers gedaan, 
dat deze er in geJoopen zijn  en van 
de voorziene 20 à 30 m illioen kg. 
uitvoer geen sprake zal zijn  en 
zelfs voor de Belgische vaartuigen 
welke in  een Fransche haven los
sen een even groot kwantum door 
Fransche vaartu igen aangevoerden 
haring te Nieuwpoort, in België 
zal m oeten blijven.

Aldus zal de Belgisch-Fransche 
overeenkomst, zooals in  een andere 
rubriek uiteengezet, alleen dat 
voordeel hebben dat de Franschen 
onze kaaien zullen gebruiken als 
ook onze haven van Nieuwpoort, 
enz... en door veel dezer vaartu i
gen zal gesmokkeld worden dat het 
een plezier zal z ijn  om zien.

De haring aan onze kust ver
toevende eensdeels en anderdeel; 
de haven van Duinkerken nog vo l
led ig ongeschikt zijnde voor den 
aanvoer, zoo zal de toelating om 
van Duinkerken gebruik te maken 
voor onze visschers practisch van 
geen waarde zijn.

De overeenkomst als zouden 
groote treilers in  de territoriale 
wateren n iet mogen visschen, werd 
reeds heden Woensdag overtreden 
door twee groote treilers van Lo- 
rient, die m et volle grepen aan de 
visscherij meededen.

Brengt een Oorlogsuitvir.ding een 
Revolutie in de Haringvangst? 
£NGELSCHE GELEERDEN 
AAN ’T WERK

De «  Asdic », de geheime uitvin 
ding, die in den strijd  tegen de 
Duitsche onderzeebooten een be 
langrijke rol heeft gespeeld, wordt 
door de deskundigen van het En 
gelsch M inisterie van Landbouw en 
Visscherij aangewend voor den u it
bouw van een nieuwe techniek in 
de haringvisscherij.

Zooals men weet, kan men met 
de «  Asdic ». de duikbooten diep on
der he.t w ater waarnemen. Het is 
na die uitvinding dat de kentering 
is ingetreden in den slag om den 
Atlantischen Oceaan.

Men vraagt zich nu a f o f de 
«  Asdic »  .niet zou kunnen gebruikt 
worden om de haringb anken te 
ontdekken.

De reporter van de «  News Chro
n icle »  beschrijft een tocht in  de 
Noordzee aan boord van den traw 
ler «V êl'e ta  », waarbij de geleerden 
dr. Hodgson, hoofd, van de vissche- 
rijlaboratoria  te Ló  wens to f t, en dr. 
WOpd Herdeen. taët de «  Asdic »  
proefnem ingen deden, die een zeer 
gunstig resultaat opleverden. Zoo 
de; niéuwe techniek kan uitgewerkt 
wómei),. ^oüdërt' de systemen die 
sinds eëuwen Werden toegepast in 
ortbruik geraken. H et m iddel om 

Asdic »  dç härittgbankenm et de
op te sDQren zou tQ t’j& ÏQ . _________ m K tÊ Ê
•hebben d a t  (Jé v i ç « j l ^ f ÿ ^ b  tte.>Jaat,.komen.

U ITVO ER N AAR  D U ITSCHLAND

Ook h ier is geen sprake van en 
alhoewel in Duitschland en Cen
traal Europa zeker dezen winter 
honger zal geleden worden, toch 
is er w ein ig kans dat m et de ge
allieerde overheid een akkoord be
reikt wordt.

Im m ers de Engelsche volle  ha
ring kost te Hamburg geleverd, 
slechts 4,36 fr.

Zoo pas werd, dank zij E ngel
sche tusschenkomst, een overeen
komst m et Noorwegen afgesloten 
om ook van hieruit, tegeh rede
lijken  prijs, vollen haring te leve 
ren aan Duitschland en wel twee 
honderd duizend tonnen o f 20 m il
lioen kg.

Van handelsovereenkomst met 
Duitschland, Tcheco-Slowakije en 
Frankrijk  om ijle  haring o f welke 
visch ook naar die landen uit te 
voeren, geen sprake ! !

Onze geallieerde vrienden zijn  
ons voor en zelfs met Zwitserland 
bestaat er geen handelsakkoord, 
al w ijzen  brieven uit d it land on t
vangen er op, dat er wel export
m ogelijkheden bestaan.

Lezen we n iet dat Holland, w el
ke nog geen visch genoeg heeft 
voor export, reeds met Zwitserland 
een handelsovereenkomst afsloot, 
waarin de u itvoer van visch  be
grepen is ?

W ij begrijpen n iet hoe de instan
ties m et onzen in- en uitvoer ge
last, zoo gem akkelijk  honderden 
m illioenen franken gebruiken om 
in te voeren, ja  zelfs groote hoe
veelheden haring en visch kunnen 
invoeren, maar wanneer het oogen 
blik  gekömen is ze lf een 50 m jl- 
l^en  j^g. h jia^g  i$. befc;b«Jtenlasd

de M inister van Ravita illeer in g e r  
wel eens aan gedacht, bij het a f
sluiten var: handelsakkoorden, o f 
het zenden van missies h ier oi 
daar, bevoegdheden op visscherij- 
gebied mee te zenden?

W aarom  ook heeft de a fvaard i
ging die in Augustus te Parijs  de 
besprekingen voerde, geen tegen
prestatie voor uitvoer geëischt ?

W aarom  wordt bij het afsluiten 
van handelsakkoorden m et het 
buitenland, den uitvoer van visch 
steeds vergeten ?

W ij hadden, n iettegenstaande de 
steeds geroemde hechte Fransche 
vriendschap voor de Belgen, vóór 
den oorlog n iet veel om trent hun 
handelw ijze tegenover ons te b o f
fen. In  1940 hebben duizenden 
Belgen het nog beter ondervonden 
en thans zijn  we weer op weg om 
door onze Fransche vrienden ge 
bruikt te worden om hun doelein 
den ten onzen koste te helpen be
werkstelligen.

Zoo is het m et den bouw van 
Fransche visschersvaartuigen op 
onze werven, waar meer dan 150 
Belgische vaartu igen op herstel 
wachten. Zoo is het thans m et den 
ijlen  haringuitvoer en zoo zal het. 
nog met veel andere zaken ge -̂ 
beuren wanneer de oogen van de 
goedzakkige Belgen n iet opengaan.

’t Is van je  vrienden, da je  ’t  
m oet hebben !

Wat de heer B. Overzier, 
der firma Brunet en Cie, 
ons meldt.

De heer Overzier, die zich op 
eigen in it ia tie f m et handelsm id
dens u it Engeland, Duitschland, 
Holland en Centraal Europa in  
verbinding stelde m eldt ons dat m  
Holland, Denemarkeh, Engeland en  
Noorwegen, visch en haring nog 
steeds aan  vaste prijzen  gekocht 
en/ Uitgevoerd worden.

De Belgische visscherijm iddens 
hebben destijds den vrijhandel op - 
geëischt en vandaar de geringe 
stabiliteit in  de prijzen.

Naar Centraal Europa kan er n ie t 
uitgevoerd, om dat er m et deze lan
den geen handelsverdsagen be
staan. Op eigen  in itia tie f, z\in de 
haringuitvoerders in  voeling geko
men m et de m ilita ire bezettende 
overheden zonder een resultaat te  
bereiken.

Voor Duitschland gaan de m ili
ta iren  akkoord haring in te voeren, 
m aar zij verklaren zich onbevoegd  
in  zake betalingsregeling. B ij de 
onderhandelingen m et de U N R R A  
werd verklaard dat alleen vette 
voedingsm iddelen gezocht werden, 
wat nu precies van ijlen  haring 
niet kan gezegd worden. Daarom  
is er dan ook geen geld beschik
baar voor aankoop.

En Tcheco-S low akije  ?
Ook hier bestaat geen handels

akkoord. Zaken kunnen alleen ver • 
handeld worden m et private on
dernem ingen en pond sterlings e f  
dollars.

H et it; overbodig aan te merken 
dat zulke deviezen niet voorrad ig 
zijn  in  d it land.

Op een tusschenkomst ta n  den 
Staat hoeft n iet gerekend, om dat 
de Staat de gemeenschap is en d ie - 
eelfde gemeenschap zal niet ge- 
doogen dat zij moet tusschenko- 
men, waar zij aanstuurt op goed- 
kooper voedsel.

W aar daarenboven de concurren
tie u it het buitenland goedkooner 

"levert, dient rekening gehouden 
van de betere kwaliteit, de ve r
pakking, enz...

*#*
Totdaar onze zegsman, wiens 

woorden een klaar inzicht geven 
om trent de werkelijke .toestanden.

Alle verdere com m entaar schijn-, 
ons dus overbodig.

om een 
moeten uitvaren.

wordt er gesproken ; van

ï  VERKO O P
{Schrijf- en Rekenmachines
S Onderhoud en Herstelling 

ter plaatse

* A. VANDERNOOT
9  Maria Theresiastraaf1, 16 
•  OOSTENDE - Tel. 72!113

J iliVl 
giXA

■ • \ . dj* .missie i Kronacker en Cie. H eeft - - o  (4 )
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Kleine Aankondigingen
—  Te koop: voor H aringvangst- 
visschersboot : 9,5 m. lang, 2,8 m. 
breed en 1,5 m. diepgang m et twee 
masten. 60 m2 zeil. 3.000 kg. bal
last (1500 kg. aan de kiel en 1500 
kg. in het schip). Romp in  eik, zeer 
goeden staat, m aakt geen w ater- 
gevaren in 1945. Daarbij 2 ankers,
4 m. en 60 m. ketting en verschil
lende sleeptouwen. M otor M arin- 
Ford (4 cyl. 16 P K .) met keerkop- 
pelng, démareur, dynam o Delco- 
m otor van 1944.

In lich tingen  bureel blad (K  16)

#  Te koop: splinternieuw visch- 
korrenet voor vaartu ig 150 à 200 
P .K . Adres bureel blad. C7)

#  Te koop: Z.26, M otor Claeys 20 
J\K. Gebouwd in 1942 Lengte 10,50 
m. in kiel. Adres bureel blad. (8)

#  Goedkoope kisten voor Vischver- 
pakking. Baeckelandt L., Massie- 
bergstr. 432, Oostkamp. (11)

#  M otor Lister-B lackstone, 4 cyl., 
160 P.K. op 600 toeren, reducteur 
1/2 300, op schroef. P rijs  575.000 fr. 
Leverbaar één maand na kontrakt. 
Adres bureel blad. (12)

#  Te koop: haringkorre voor een 
k lein  vaartuig. Zich wenden bureel 
«H an d  in  H and» Zeebrugge. (13)

#  Te huur gevraagd: appartement,
4 plaatsen. Schrijven bureel blad.

(14)

#  Te huur gevraagd: burgershuis. 
Schrijven  bureel blad. (15)

•  Te koop: Luxueus jachtgeweer, 
éénloop, «  Sim plex », als nieuw, met 
50 patronen Ely, kalib. 12. O ff. blad. 
K arab ijn  Flob. gebarreerd kanon,
6 mm. dubbele tr igger  m et 300 cart, 
ju ist schot. O ffertes ’tb lad . (K.17)

%  Voor de visscherij : de volgende 
motoren zijn  seffens, leverbaar: 
M.W.M. Benz, 270 Hp. 750 toeren; 
M.W.M. Benz, 200 Hp. 500 toeren; 
hooge druk 4 tak t motoren, koppe
ling met oliedruk. —  Claeys 5 Hp. 
voor hulpm otor 10/15 Hp. 25/30 Hp. 
en 35/45 Hp. deze laatste leverbaar 
in 10 dagen. Zich wenden Antwer- 
penstraat 19 Oostende. 2 x bellen.

(K.20)

•  W erkvrouw gevraagd voor enkele 
uren per week. Goed loon. 
Bevragen bureel blad (K.19)

O  VOOR EEN ABONNEM ENT •  
op

HET NIEUW VISSCHERIJBLAD
voor het jaa r 1946 

stort 100 fr. op Postrek. 108026 
v. Degrave en Godemont, Oostende

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::

EX P O R T - iM PO RT 

Zout voor de visschers
(20)

MIe haring verkoop nog 
slechts 3dagen per week

Een maatregel welke de zwarte 
markt in de hand werkt

*
W ij hebben in een ander artikel 

om trent de regeling der ijle  ha- 
ringvisscherij reeds gewezen op de 
onmogelijkheid, zooniet de onwet
tigheid  van het verkoopen van ijle  
haring op bepaalde dagen.

Het schepencollege te Oostende 
zou thans beslist hebben slechts 
den Maandag, Woensdag en V r ij
dag te verkoopen.

D ergelijke m aatregel is op zijn 
m inst genomen een vergissing om
dat daardoor de woeker in  de hand 
gewerkt wordt.

Inderdaad, kleine booten en an
deren, die uitvaren, zullen in der
gelijk  geval n iet wachsten en dus in 
de zwarte m arkt verkoopen.

IJLE HARINGVERKOOP NIET  
MEER IN DE MIJN TE OOSTENDE

Vanaf heden V rijdag  wordt de 
ijle  haring alleen nog verkocht in 
de garnaalm ijn  aan de oude vis- 
scherskaai v. 14 tot 19 u. ’s avonds.

’s Morgens zal er geen verkoop 
plaats hebben.

D it zal om de 15 min. geschieden- 
De échantillons moeten verkocht 

worden vóór 19 uur. H et lossen m ag 
slechts ’s nachts geschieden.

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

Maurice Quaghebeur
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op Donderdag 3 Januari 1946, 
te  15 u. in  het lokaal Prins Boude- 
w ijn , St. Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende :

TOESLAG
van

EEN PAKHUIS
Op en met grond.

Hoek Vredestraat en Steensche dijk  
18. Façade Vredestraat 10,35 m„ 
Steensche d ijk  17,15 m.

Oppervlakte 93,26 m2.
Onm iddellijk genot.

Ingeste ld : 21.000 fr.
Alle nadere in lichtingen te be

komen ter studie. ’ (39)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op Donderdag 3 Januari 1946, 
te  15 uur in het lokaal Prins Bou- 
dew ijn . St. Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende:

TOESLAG
van een

Gerievig Burgershuis met hof
te OOSTENDE, Gerststraat 132.
Oppervlakte 192,50 m2.
Zeer gerievige schikking. N iet be

schadigd.
3 soorten water. Gas, electriciteit.
Genot: Kelderingen en ge lijk 

vloers onm iddellijk  vrij. 1 verdiep 
verhuurd zonder pacht aan 225 fr. 
per maand.

Bezoek: Maandag, Woensdag en 
Donderdag, van 2 tot 5 uur.

Ingeste ld : 195.000 fr.
Alle nadere in lichtingen te be

kom en ter studie. (38)

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
Henri Hermans

te Antwerpen, Am m anstraat 6.

Studie van M eester 
PIERRE DENIS

doctor in  de rechten, Notaris te 
iNieuwpoort 

Op V rijdagen  28 December 1945 
en 18 Januaii 1946, telkens om 3 u. 
’s nam iddags ter herberg «  La L i
berté »  bij Mr. Charles De Meyere, 
M arkt te Nieuwpoort, respectieve
lijk  INSTEL en TOESLAG van: 

STAD  N IEU W PO O RT 
Een zeer gerie flijk  Winkelhuis te 

Nieuwpoort, K erkstraat 2, groot:
1 a. 91 ca.

1/2 % INSTELPREM IE  
Zichtbaar alle dagen; sleutels 

ten kantore.
Voor alle verdere in lichtingen, 

zich wenden ter studie van voor
noemden Notaris Denis. (32)

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Dinsdag 8 Januari 1946, te
15 u. ter gehoorzaal van het Vrede
gerecht van Oostende, Canada- 
plaats te Oostende:
IN STE L  M ET % %  PREM IE  van 

Groot
HANDELS-en OPBRENGSTHUIS

te OOSTENDE 
Hoek W apenplaats nr. 1 en St. Se

bastiaanstraat n r  1 
Thans dienstig als pasteibakkerij. 

Oppervlakte 140 m2.
Verhuurd bij authentieke pacht. 
G enot: onm iddellijk.
Bezoek: D insdagen en Vrijdagen  

van 10 to t 12 u.
Alle nadere in lich tingen  te be

komen bij voornoemde Notarissen.
(37)

Op Maandagen 31 Decem ber 1945 
en 14 Januari 1946, telkens om 3 u. 
’s nam iddags ter herberg « In  de 
Casino» bij M ijnheer Cyriel Cou
vreur, Zeelaan 3, te Westende, res- 
pectievelijken  IN STE L en TO E
SLAG  van:

GEMEENTE WESTENDE 
Een gerieflijk W OONHUISJE 

m et koterijen  en erve, groot 150 
m2. Schoolstraat, 101.

M et m ogelijkheid desgevallend 
ongeveer 2 Ha. aanpalend hove- 
n ierland in pacht te nemen. 

Instelprem ie 'A % .
Zichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere inlichtingen, 

zich wenden ter studie van voor
noemden Notaris DENIS, * Kok- 
straat 9. (42)

Studie van den notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

te Oostende, K erkstraat 43.

Op Donderdag 27 December 1945 
te 15 u. in het lokaal Prins Boude- 
w ijn, St-Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende:

IN STE L M ET 1/2 % PREM IE  
van een

ZEER GERIEVIG HANDELSHUIS  
MET GARAGE **-

Hoek Ste Catherina Polderstraat
14 en Duivenhokstraat.

Oppervlakte: 113 m2 —  N iet be
schadigd.

Gebruik: Verhuurd zonder pacht 
m its 600 fr. per maand.

Bezoek: M aandag en Woensdag 
van 2 to t 4 uur.

A lle nadere in lichtingen .te be
komen ter studie. (30)

Studie van den Notaris 
Albert De Busschere

te Brugge, G heerw ijnstraat 13.

Dinsdag 8 Januari 1946, om 3 u. 
nam iddag ter Café «B ij Maurice 
Van H alew ijn » Oude M arkt te Heist 
IN STE L  M ET % %  PREM IE  van 

Badstad H E IST-AAN -ZEE
Een schoon en welonderhouden 

W OONHUIS
m et breede ingangspoort, afhanke
lijkheden  en medegaande erve, ge
legen  Panneslag 201, groot 138 m2
13 dm2 in nieuwe staat herschil- 
derd en voorzien van gas, e lektri
citeit, put- en regenwater.

V rij gebruik twee maanden na 
toeslag.

Te bezichtigen den Dinsdag en 
Donderdag, van twee tot v ier uur 
namiddag.

(40)

Een Zeevaartkundig 
Museum ?

In  een Brusselsch dagblad ver
scheen vóór korten tijd  een artikel, 
waarin  een lans gebroken wordt 
ten  voordeele van de oprichting 
van een Nationaal Zeevaartkundig 
Museum.

De schrijver w ijst op onverklaar
bare, o f liever, onvergeeflijke na
latigheden en citeert o.m. het fe it 
dat de dienst der paiketbooten 
Oostende-Dover, wiens honderdja
rig  bestaan volgend jaar gevierd 
wordt, n iet eens in het bezit is van 
de m aketten der mailbooten, die 
van ’t  begin a f aan den dienst ver
zekerden. E igen lijk  is zeer wein ig 
bewaard gebleven van  alles w at 
van ons m aritiem  handelsverleden 
moest getuigen.

Eenigszins 'beter is het gesteld 
met de herinneringen, die aan de 
Belgische K rijgsm arine van 1831- 
1862 verbonden zijn. D it dankt men 
vooral den heer Leconte, hoofdcon
servator van het K on ink lijk  Mu
seum van het Leger, die overigens 
een geschiedenis schreef van onze 
koninklijke K rijgsm arine, een werk 
dat in de gefiniciteerdie mifldens 
een waarachtigen b ijva l kende.

K ort vóór den oorlog, in  1938, 
was een klein blad «Navires d ’Au- 
trefois »  begonnen met de versprei
ding van de gedachte een instelling 
in ’t leven te roepen, die alle be
langwekkende herinneringen  aan 
het nationaal m aritiem  leven zou 
verzam elen en tentoonstellen.
W ij beamen ten volle het besluit 
van den steller van d it artikel w aar 
h ij voorhoudt dat de zoo noodige 
ontw ikkeling van den m aritiem en 
geest der bevolking grootelijks zou 
bevorderd worden door de oprich
ting van een (Nationaal Zeevaart
kundig Museum.

Onze Visscherij in Oorlogstijd
DE ONTWIKKELING VAN DE 
VISSCHERIJVLOOT

De laatste o ffic iee le  te lling vóór 
het uitbreken van den oorlog stelde 
het bestaan vast van 439 onderne
mingen, waarvan in  totaa l 509 vaar
tuigen afhingen. H ieronder waren 
er 3 ondernemingen met stoom (14 
vaartu igen ), 402 ondernemingen 
met 461 gedekte m otorvaartu igen 
en 34 ondernem ingen m et evenveel 
open- o f halfgedekte booten. Toen 
de visscherij in December 1940 in 
beperkte m ate door den bezetter, 
na een korte periode van bedrijv ig
heid in de m aand Juli van dit jaar 
opnieuw toegelaten werd, teekende 
men in de visscherij de volgende 
eenheden op, die van den dag w aar
op de toelating to t u itvaren ver
leend werd, zeevaardig waren:

Te Oostende: 5 ondernemingen 
m et evenveel gedekte vaartuigen, 
allen m et motor van min dan 35 
P.K. en 3 ondernem ingen met het
zelfde aantal open booten:

Te N ieuwpoort 20 ondernemingen 
met 20 gedekte m otorvaartuigen, 
voortbewogen door een m otor van 
80 P.K. en min.

Te Zeebrugge: 10 ondernemingen 
m et evenveel gedekte vaartuigen, 
w aarvan het grootste voorzien was 
van een m otor van 70 P.K., en één 
onderneming me téén open boot.

Voegen w ij daarbij dat een tw in
tig ta l regelm atig ingeschreven open 
booten, waaronder er slechts een 
v ijfta l voorzien waren van een ben
zinemotor, het overgebleven aantal 
vaartu igen te Oostende kwamen 
aanvullen. Hun economische betee- 
kenis was echter van wein ig belang 
wat .ten andere bewezen werd door 
het feit, dat ze, op enkele uitzon
deringen na, van vaartuigen, die 
technische verbeteringen ondergin
gen, allen in  korten t ijd  uit het 
bedrijf verdwenen.

De hiernavolgende opgave geeft 
een duidelijk beeld van de diepe 
bres, die gedurende het eerste oor
logsjaar in de Belgische visscherij 
geslagen werd:
Haven vaartu igen vaartuigen 

einde 1939 einde 1940 
B lankenberge 20 —
Nieuwpoort 78 20
Oostende 263 28
Zeebrugge 148 11

Totaa l 509 59
A lle diepzeevisscherijvaartuigen, 

zoowel m et stoom als met motor, 
zijn  van de Belgische kust verdwe
nen. A lleen  kustvisscherij, en dan 
nog m et zeer beperkte middelen, 
kon worden uitgeoefend.

De verliezen, w ier u itgestrektheid 
zooeven aangeteekend werd, komen 
nog heviger in de statistiek der 
tonnem aat te voorschijn.

W at de gedekte stoom- en mo- 
lïor-vaartuigen aangaat, was de vol
ledige tonnem aat op 31 Dec. 1939: 
27.539 B.T.; zij was slechts 519 B.T. 
op het einde van 1940. Het verschil 
in m in bedraagt b ijgevolg 27.020
B.T. o f 98%. Het z ijn  natutirlijk  de 
voornaam ste visscherijp laatsen 
w aar de grootste vaartu igen in het 
bedrijf waren, die het meest gele
den hebben. Oostende boette niet 
min dan 99°/ van zijn  totale .ton
nem aat in. Te Zeebrugge was de 
verm indering 95%. Te  Nieuwpoort 
bedroeg ze ongeveer 83%. De meest 
W estelijke visscherijhaven van de 
Belgische kust, heeft b ijgevolg, zoo
wel wat het aantal, als w at de ton
nem aat betreft, het best den storm 
doorstaan. D it is een goed teeken 
voor de toekomst.

DE OPBRENGST der VISSCHERIJ  
gedurende HET EERSTE 
OORLOGSJAAR

Vooraleer h ieraan enkele be
schouwingen te wijden, wenschen 
w ij vooraf te w ijzen  op de om stan
digheden, waarin  de visscherij in 
December 1940 hernomen werd.

M ochten alleen zee kiezen, de 
vaartu igen die vóór 10 M ei 1940 als 
zeeschepen op het Waterschouts- 
ambt ingeschreven waren, de roei
boten waren althans voorloopig tot 
het bedrijf n iet gem achtigd in zee 
te steken. De zeilschepen mochten 
de haven slechts verlaten, indien 
zij door een m otorvaartu ig gesleept 
werden. Z ij moesten insgelijks ge 
sleept worden om de haven terug 
aan te doen. Dagelijks mocht 
slechts een groep uitvaren. A lle 
schepen moesten samen de haven 
verlaten  en vervoegen, dit onder 
de geleide van een Duitsch wacht
schip. De visscherij mocht bedre
ven worden uit de havens Oostende 
Zeebrugge en N ieuwpoort. Men 
m erkt op dat de haven van B lan
kenberge nog uitgesloten was en

dat de vaartuigen, die dààr ter 
beschikking konden gesteld wor
den, voorloopig voor het bedrijf van 
geen te l waren .

A lle vaartuigen die in de voor
noemde havens ter beschikking la 
gen, waren onderworpen aan de be
waking der Duitsche Marine Uber- 
wachungstelle. De visscherij m ocht 
slechts bij dag en bij zich t van 
ten minste 8 km. bedreven worden. 
Z ij was toegelaten binnen de drie- 
m ijl zone, gerekend vana f de laag- 
waterlijn . Gedurende het visschen 
moesten alle vaartu igen zich bin
nen een kring van 1 km. van de 
dienstdoende wachfcboot ophouden, 
« i j  het n iet naleven van dqzen 
m aatregel, zou dadelijk  van de 
wapens gebruik gemaakt worden. 
Het uitvaren mocht ten vroegste 
bij zonsopgang beginnen; het bin- 
nenloopen geschiedde één uur vóór 
zonsondergang. Het inschepen vän 
een radiotoestel was verboden.

( ’t  vervo lgt).

Voor Geteisterde Reeders
Sommigen zijn  ongeduldig en 

verlangen dat de schade aan hun 
geteisterde vaartuigen komende 
van Engeland, eerst geschat worde.

W ij moeten onze visschers doen 
opmerken dat elkeen zijn  beurt 
m oet volgen, dat onze technische 
diensten van het Zeewezen over
last zijn  van werk en de drie zee- 
vaartinspecteurs, Sorel, Vermeersch 
en Verstraete, een pluim pje verdie
nen voor de zeer omstandige en 
nauwkeurige w ijze waarop de èx- 
pertisen geschieden.

A lle visschersreeders welke ermee 
in  aanraking komen, hebben ten 
andere reeds hun tevredenheid er 
over kunnen uitdrukken.

Voorschotten aan 
Geteisterde Reeders

B ij het .ter pers gaan, vernemen 
we dat vanaf volgende week aan 
de reeders van de vaartu igen ko
mende uit Engeland en vallende 
onder toepassing van het tim e
charter, voorschotten zullen ver
leend worden voor het herstea van 
hun vaartuigen.

Deze voorschotten gelden voor
loopig nog niet voor de vaartuigen 
door den Belgischen Staat in  En
geland uitgebaat.

Z ij geldt ook n iet voor de vaar
tuigen uit Spanje en Frankrijk  te
ruggekeerd, waarvan een gedeelte 
door VOZOR en andere ook door 
den Staat te vergoeden zijn.

Inderdaad onze heeren van het 
Marinekorps, welke met sommige 
van die vaartuigen naar Frankrijk  
en Spanje vluchtten, geven thans 
geen teeken van leven meer.

De geteisterde reeders mogen on- 
dertusschen wachten en het Zee
wezen heeft h ier een nieuwe m oei
lijke taak op te lossen.

G raag brengen we hier terloops 
hulde aan het optreden van ’s Zee
wezens Directeur Generaal en zijn  
personeel, welke geen moeite spa
ren om onze geteisterden te helpen.

Op te merken va lt da.t de betaal
de voorschotten zullen geschieden 
volgens rang van binnenkomen.

S.O .S.
FRANSCHE VISCHBAKKEN IN 
BELGISCHE TERRITORIALE  
WATEREN

Pas hebben onze Fransche vrien
den ons beloofd, dat geen vaartu i
gen van meer dan 120 P.K. de ha- 
ringvisscherij binnen de territori
ale wateren zouden bedrijven of 
Donderdag lagen er verschillende 
vischbakken voor M iddelkerke om 
de ijle  haringbanken uiteen te 
trekken.

De Belgische m aritiem e overheid 
heeft er een wachtschip heen ge
stuurd om van dichtbij het zaakje 
te volgen.

W aar onze visschers de vr ijw il
lige verp lich ting aangaan, slechts 
om de twee dagen uit te varen, 
stellen we vast dat de Fransçhen, 
onze .territoriale wateren overrom 
pelen en ook de haven van N ieuw
poort, w aar er Fransche ijle  haring 
gesmokkeld wordt, dat het een ple
zier is om zien.

Het resultaat van de Belgische- 
Fransche overeenkomst is dus... 
schitterend! ! !



4 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

De Zeevissclierij gedurende de 
eerste negen maanden 1945

(V orige  ‘week wegens plaatsgebrek verschoven ).

DE TOESTAND vóór den OORLOG

Vóór den oorlog, waren de B el
gen, op tien  verschillende visch- 
gronden werkzaam, te weten : 1. 
Noordzete-Zuid, gfelegen tusschen 
den 51° en 54° Noorderbreedte, 
waarin  de Kustzee afzonderlijk  
wordt beschouwd; 2. Noordzee- 
M idden, gelegen tusschen de 54° en 
57° 30’ {Noorderbreedte; 3. De 
Noordzee-Noord, gelegen tusschen 
den 57° 30’ en 62° Noorderbreedte, 
(d it  gebied is onderverdeeld in  a ) 
F ladenground; b) M orayfirth  en 
c ) alle andere vischgronden die er 
in  voorkorften) ; 4. Westkust van 
Schotland; 5. IJsland-zee; 6. Be- 
ren-eiland; 7. Engelsch kanaal; 8. 
Bristol Kanaal; 9. Zuid-Ierland; 10. 
de kusten van Spanje, Portugal en 
Marokko.

B ij het hernemen der visscherij- 
en, na de bevrijding, kon er nog

geen sprake zijn  alle vóórnoemde 
vischgronden te gaan uitbaten. De 
meeste van deze gronden waren met 
m ijnen bezaaid en b ijgevolg  zeer 
gevaarlijk  om te bevisschen.

Gedurende het eerste kw artaal 
werd dan ook uitsluitend de kust
zee geëxploiteerd. Dat is de kust
zone tot op 20 à 30 zeem ijlen van 
de kust. Het is slechts van Aug. 
1945 a f dat onze visschers to t in 
de Noordzee-Midden en Noordzee- 
Noord drongen om er hun vissche- 
r ijb ed rijf uit te oefenen.

Gedurende het eerste kwartaal 
werden de vangsten voor 90% ge
spijsd door de ijleharingvisscherij, 
die 25.423.829 kg. haring opbracht 
en de opbrengst voor 94% met 
133.375.012 fr. De andere visch
soorten ten getale van 10 brachten 
slechts op; 536.572 kg. ’t  z ij: 2% 
van den totalen  aanvoer en 4% 
van de totale opbrengst 9.037.629 fr.

AANVOER EN OPBRENGST GEDURENDE HET 1e KWARTAAL

Vischsoort G ew icht % Opbrengst % prijs kg.
Zeehond 30- 120 — 4,00
Rogsoorten 6.385 — 66.304 — 10.38
Kabeljauw 10.539 — 196.418 — 18,54
W ijtin g 1.391 ■— 8.052 — 5,79
Schar 142 — 1.636 — 11,52
P lad ijs 493.272 2 8.403.313 ,6 17,03
Bot 24.218 — 356.986 — 14,74
Tarbot 5 — 250 — 50,00
Tong 54 — 2.620 — 48,52
Haring 25.423.829 98 133.375.012 94 5,25
Sprot

1'
Totaa l

282 — 1.930 — 6,84

25.960.201 100 142.412.641 100 5,49

Deze buit vergde 3.656 dagvang- 
sten, ’t  zij gem iddeld 7.101 kg. en 
38.950 fr. per vangst en per zeedag,

De gem iddelde prijs per kg., alle 
vischsoorten door elkaar gerekend, 
bereikte 5,49 fr. Deze voor haring 
5,25 fr. te rw ijl de gem iddelde prijs 
per kg. voor de andere vischsoor
ten schommelde tusschen 4 en 5 fr. 
dat is gem iddeld 16,84 fr.

Dat de gem iddelde prijs  per kg. 
zoo een laag pei'l jbereikt komt, 
doordat de visch tot 9 Sept. 1945 
aan vastgestelde prijzen  werd a f- 
gezet. Ofschoon deze prijzen  laag 
waren, was de opbrengst, dank de 
lijk e  vangsten die werden geboekt, 
u iterm ate loonend.

Vangsten en opbrengst verdeelen 
zich als vo lgt onder de vier kust- 
havens:
Haven Gew icht Opbrengst
N ieuwpoort 10.957.519 58.116.218 
Oostende 8.916.347 48.846.338
Zeebrugge 5.172.200 29.078.116 
Blankenberge 914.335 6 371.923

Totaa l 25.960.401 142.412.640

Visscherij tijdens het tweede 
kwartaal 1945

Gedurende het tweede kw artaal 
werd op enkele u itzonderingen na, 
nog steeds enkel de kustzee be- 
vischt. De haringvisscherij sinds 
einde Februari afgeloopen zijnde, 
heeft de verscheidenheid aan 
vischsoorten er veel bij gewonnen. 
N iettegenstaande ondergaat aan
voer en opbrengst, bij gebrek aan 
haringi, een geweldigfc inzinking, 
terw ijl de gem iddelde prijs  per kg. 
voor alle vischsoorten geweldig 
steeg.

G lobaal werden er 2.529.927 kg. 
visscheri;'produkten geland, die 
38.021.571 fr. opbrachten, ’t  z ij ge
m iddeld 14,66 fr. tegen 5,39 tijdens 
het eerste kwartaal.

Voor nadere in lich tingen  nopens 
den aamvoer en de opbrengst, zie 
de twee volgende tabellen.
ZEEVISSCHERIJ GEDURENDE  

HET 2e KWARTAAL,

Het gaat h ier over 3.760 vang
sten, zoodat een vangst gem iddeld 
689 kg. visscherijprodukten en 
10.112 fr. opbracht.

In  de verschillende vischm ijnen 
werden de volgende uitslagen ge
boekt:
Haven Gew icht Opbrengst
Oostende 1.042.915 15.667.446
Zeebrugge 758.253 11.012.071
Nieuwpoort 461.925 6.382.375 
Blankenberge 329.834 4.959.649

AANVOER EN OPBRENGST
Soorten Gew. Opbr. prijs

kg.
Zeehaai 1.956 5.892 3,01
Zeehond 7.176 27.246! 3,80
Rogsoorten 90.832 665.233 7,35
Koningsvisch 29 405 13,96
Knorhaan 1.061 4.083 3,85
Roobaard 406 3.248 8,00
K abeljauw 4.853 83.523 17,21
W ijtin g 69.769 434.678 6,23
Tarbot 1.606 58.163 36,22
G riet 741 14.156 19,10
Schar 730 9.440 12,93
P lad ijs 2.215.436 34.581.575 15,61
Bot 135.767 1.586.435 11,68
Tong 7.264 324.890 44,73
Poor’ 52.798 192.600 3,65
Andere soort 1.032 3.658 3,54
G arnaal 1.480 26.346 17,80

To taa l 2.592.927 38.021.571 14,66

Totaa l 2.592.927 38.021.541

Visscherij tijdens het derde 
kwartaal 1945

Gedurende het derde kwartaal 
onderging het arbeidsveld van den 
Belgischen visscher een m erkelijke 
uitbreiding en strekte zich eens
deels to t Noordzee-Noord en ander
deels to t het Bristolkajiaal uit.

Gedurehde deze periode telde 
men 6.410 zeedagen o f 5.450 visch- 
dagen. De tota le aanvoer bereikte 
4 061.069 kg. visscherijprodukten 
die 85.318.889 fr. opbrachten, ’t zij 
649 kg. en 13.326 fr. per zeedag of 
764 kg. en 15.655 fr. per vischdag.

De gem iddelde pri;s per kg. alle 
vischsoorten door elkaar gerekend, 
bereikte 20,50 fr.; d it hooge gem id
delde dankt men aan de vrije  m arkt 
die op 10 Septem ber 1945 intrad.

Voor nadere bijzonderheden no
pens den aanvoer, de opbrengst en 
m arktverhandelingen, zie de twee 
volgende tabellen:

ZEEVISSCHERIJ GEDURENDE  
HET 3e KWARTAAL  

AANVOER EN OPBRENGST
Soorten Gew.

Zeehaai 14.393 
Zeehond 32.762 
H aringshaai 96 
R og 424.110
Vleet
Schaat
Steur
Pieterm an
Zeeduivel
Zeepaling
Zonnevisch
Knorhaan
Eng. soldaat

4.202
1.288

12
810
327
318

81.385
817

Opbr.

140.650
237.340

3.322
5.975.639

45.810
39.780
2.435

31.175
18.506
11.215
1.598

813.640
7.935

Prijs  
' kg. 

9,77 
7.24 

34,60 
14,09 
10,90 
30,88 

202,95 
38,49 
56,59 
35,27 
27,08 
10,00 
9,71

Roobaard 72.887 1.276.607 17,39
Koningsv. 1.167 16.613 14,23
Mooie Meic 5.825 211.466 36,30
Kabeljauw 110.693 3.488.352 31,51
W ijtin g 77.555 1.561.051 20,13
Schelvisch 14.943 491.750 32,91
Steenpost 1.039 11.276 10,84
Leng 500 22.400 44,80
Lom 1.000, 19.570 1^57
Tarbot 57.796 2.723.060 47,11
Griet 18.137' 417.397 23,01
Schar 19.286 331.776 17,22
P lad ijs  2 646.191 43.582.954 16,47
Bot 46.376 371.095 8,00
Steenschol 119 4.110 34,54
Tong 395.012 19.361.006 49,01
Haring 680 25.440 37,41
Poor 6.212 22.876 3.68
Makreel 173 5.850 33,81
And. soort. 35.082 718.886 20,49
G arnaal 89.8301 3.333.778 37,11
Zeekreeft 5 1.540 308,00

Totaa l 4 161.069 85.318.889 20,50

R U S T O N
^ .DIESELM OTOREN J

De voornaamste Engelsche Motoren}abriek |
________________(5)J

ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:

V A L C K E  G e b r . N. V. O o ste n d e

Aanvoer en opbrengst worden 
als. vo lgt over de v ier kusthavens 
verdeeld:
Haven Gew icht Opbrengst
Oostende 3.180.353 66.369.231
Zeebrugge 654.373 13.415.290
Nieuwpoort 188.274 3.278.666
Blankenberge 138.071 2.255.711

Totaa l 4.161.071 85.318.898

T ijdens de negen eerste m aan
den van 1945 bedraagt de totale 
aanyoer en opbrengst:
K w artaa l G ew icht Opbrengst 
Eerste 25.960.201 142.412.641
Tweede 2.592.927 38.021.571
Derde 4.161.069 85.318.889

Totaa l 32.714.197 265.753.101

De haring komt op den eersten 
rang met 25.424.509 kg. ’t  zij 78% 
van den totalen  aanvoer en met 
133.400.452 fr. ’t  zij 50% van de- 
totale opbrengst. De haring is ge
volgd door de p ladijs m et 5.354.899 
kg. ’t  zij 16% van den aan voer en 
86.567.852 fr. ’ t  zij 33% van de op
brengst. W at het gew icht betreft, 
zi;'n beide vischsoorten voor 94% 
in de vangst aanwezig, en w at de 
opbrengst betreft voor 83%. Zonder 
haring en p ladijs ware de B elg i
sche visscherij dan ook van weinig 
beteekenis geweest.

© e  'Invoer van HJisch 
langs één Haven

WAAR AANGEVOERDE EN INGE
VOERDE VISCH ZOU VERKOCHT  

WORDEN

Het is onze lezers nog allem aal 
frisch in  ’t geheugen hoe alleen de 
doortastende m aatregelen door het 
Beheer van Zeewezen in 1932 ge
nomen, de visscherij toen van een 
zekeren ondergang heeft gered.

De ondervinding had geleerd, dat 
de im portateurs van het binnen
land zich wein ig bekommerden om 
den nationalen aanvoer en deze 
negeerden.

Toen werd door het Beheer van 
het Zeewezen het w ijs besluit ge
nomen, dat men slechts zou mogen 
invoeren, naarm ate z ijn  recht- 
streeksche aaftikoopen aan de 
kusten, waardoor w ij alras konden 
vaststellen da.t sommige groote 
firm a ’s van het binnenland, zich 
nu wel aan de kust konden bevoor
raden.

Thans wordt visch aan vaste 
prijzen  ingevoerd. Deze zijn  soms 
goedkooper dan te r m arkten van 
de kust, m aar de verbruiker be
taalt ze n iet goedkooper dan de 
visch aan de kust aangekocht.

Zou de m in ister van ravita illee
ring geen uitstekende daad stellen 
moest h ij allen invoer langs Oos
tende doen geschieden, waar, én 
aangevoerde, én ingevoerde visch 
openbaar zou verkocht worden.

Alzoo zou elkeen er gelegenheid 
voor hebben en zou de prijs  één
vorm ig zijn. Het zou handelaar, 
visscher en verbruiker ten  goede 
komen.

Onze Visschers en de Politsek
H et is een feit, dat onze vis- 

schers-reeders van kleine en mid- 
denslagvisscherij, vóór den oorlog 
m oeilijk  een geheel hebben kunnëh 
vormen en dat a llerle i politieke In 
vloeden zich hebben doen gelden 
en bonden werden gesticht, welke 
in schijn aan geen politiek deden, 
m aar in fe ite  niets anders waren 
dan politieke bonden, om zekere 
belangen te dienen.

W aar daaraan tijdens den oorlog 
zooveel m ogelijk  verzaakt werd, en 
zelfs de visschers in ’t algemeen

rfan voie dit U aartu ig  ?

Van uit S t-M alo  m eldt m en ons 
dat «  sur la  grève de Moka »  het 
wrak van een vaartu ig gevonden 
is, voorzien van een koperen plak 
m et hiernavolgende aanduidingen: 
«  Jean et Arthur Moussiaux en Cie 
Fonderie de fe r  et de cuivre 14, 
rue Nollet, Huy (B e lg ië ).

A teliers de Construction méca
nique et de fo rg es ».

D it vaartu ig draagt op zijn  vlag 
B.209. Het heeft een m otor van 2 
cylinders, sem i-diesel A.B.C.

Gebouwd in  hout, zijn  de bena
derende a fm etingen : breedte 5,20 
m. lengte 20,30 m. kiellengte 15,40 
m. en holte 2,90 m.

Op een bijna onleesbare p lek  kan 
men lezen «  Appareil de graissage 
M artin  en... ».

Het geldt h ier in  eik geval een 
Belgisch visschersvaartuig.

Vischaanvoer in onze 
Havens in Nov. 1945

Het zal onze lezers w ellich t in te- 
resseeren een algemeen overzicht 
te krijgen  over de opbrengst onzer 
nationale zeevisscherij in  den loop 
der maand Novem ber 1945.

Gedurende den verloopen maand 
werden 2.639.863 kg. versehe visch 
op de m arkt gebracht voor een ge
zam enlijk bedrag van  64.798.747 fr. 
(De cijfers  van hetgeen op de 
zwarte m arkt werd verkoch t-z ijn  
h ier natuurlijk  niet inbegrepen).

Verdeeld per haven, is deze o f- 
ficieele opbrengst als vo lgt:

Gew icht OpbrengstHaven

Blankenberge
Nieuwpoort
Zeebrugge
Oostende

42.614 994.703
315.867 7.307.751
494.415 10.560.910

1.786.967 45.935.383

DE B E S T E  E N G E L S C H E  D IE S E L  MOTOR

N E  M O T O R S
K A M M E N S T R A A T  7 2 ,  A N T W E R P E N

Beperking van 
Haringinvoer

EEN OMZENDBRIEF VAN HET 
MINISTERIE VAN 
RAVITAILLEERING

De m inister van bevoorrading 
heeft als gevolg van den aanvoer 
van ijlen  haring aan de belangheb
benden hiernavolgenden om zend
brief gestuurd:

Ten  overstaan van den groeien- 
den aanvoer van haring door de 
Belgische visscheri', worden de be
palingen vervat in  den om zend
brief Ref.: D/JL/MC. van  23 Nov. 
1945 en betrekking hebbende tot 
visch onder rubriek nr. 6 (a )  van 
het To ltarie f, van heden a f voor- 
loopig opgeheven. Geen w ijz ig ing 
onder nr. 6 ( f )  van het To lta rie f 
voorzien.

Er wordt o.a. aan herinnerd dat 
de vischhandelaars welke zulks 
aanvragen, een vergunning kunnen 
bekomen van den Centralen Dienst 
voor Contingenten en Vergunningen 
voor de volgende landen van her
komst, zoowel IJsland, (Noorwegen, 
Nederland als Denemarken.

Aan den anderen kant worden 
de belanghebbenden ervan op de 
hoogte gebracht dat de invoer van 
oesters vrij is en dat vergunnin
gen m ogen afgeleverd worden door 
den Centralen Dienst voor Contin
genten en Vergunningen, 69 W et
straat, Brussel.

veel m eer dan om het even welke 
andere bedrijven, buiten alle poli
tieke invloeden pal bleven, m erkt 
men sedertdien opnieuw een op - 
laa iïng vast van veel politieke be
drijvigheid.

Zoo is het Verbond der Midden- 
slagreeders, thans in een politiek 
lokaal gevestigd en kan n iet m in
der gezegd van de kustvisschers 
van Oostende, w aar enkelen heb
ben gemeend him  toevlucht .te m oe
ten nemen tot een politiek  lokaal 
welke men dan de bond van «  ’t  Zal 
wel gaan »  noemt.

Nog andere invloeden schijnen 
zich in den laatsten tijd  te w illen  
doen gelden, w at onverm ijdelijk  
een nefast gevolg m oet hebben op 
de verdediging van de e igen lijke 
beroepsbelangen der visschers.

Te Oostende waren de visschers 
tijdens den oorlog eendrachtig ge
schaard achter dë beroepskustvis- 
schersreedersvereeniging «  Hand in 
Hand ».

Pas was de bevrijd ing daar, o f 
reeds staken politiekers, die er be
lang bij hebben de visschers ver
deeld te houden, de armen uit om 
de werking van een beroepsveree- 
n ig ing te saboteeren.

Te H eist-Zeebrugge-B lankenber- 
ge werd dit ook betracht. A lles liep 
er schipbreuk omdat, welke prin
cipes er elkeen ook toegedaan is, 
allen eendrachtig achter hun be
stuur geschaard blijven.

Het m ag gezegd, dat h ierdoor in 
het Oosten reeds nuttig en eens
gezind werk werd verricht.

W anneer zullen de m otorreeders 
der m iddenslagvisscherij en enkele 
kleine reeders der kustvisscherlj 
begrijpen, dat zij allen zouden d ie
nen vereenigd te blijven  in één en 
dezelfde beroepsbond m et een a f- 
deeling: grootvisscherij —  m idden- 
slagvisscheri; en kustvisscherlj.

O f zijn  de vele w ijze lessen uit 
het verleden nog niet groot genoeg 
om te begrijpen, dat «  verdeelen 
om te regeeren »  de leuze is van 
sommige politiekers die er niet de 
visscherij, m aar hun politieken  
w inkel trachten mee te dienen.

Bouw Uw
Ijzeren Visschersvaartuigen

op de
BOOMSCHE SCHEEPSBOUW 

MAATSCHAPPIJ
Expert : L IE V IN  M AES, Lange 
N ieuwstraat 56, Antwerpen. (8>

Hoogwater te Oostende
(G reenw ich tijd )

MAAND DECEMBER 1945

1. Zaterdag 10.21 u. 22.38 u.
2 Zondag 10.58 23.14
3 M aandag 11.25 23.41
4 Dinsdag 11.56 —

5 Woensdag 0.12 12.28
6 Donderdag 0.45 12.59
7 V rijdag 1.18 13.37
8 Zaterdag 2.01 14.15
9 Zondag 2.47 14.48

10 M aandag 3.27 15.58
11 Dinsdag 4.21 16.33
12 Woensdag 5.10 17.36
13 Donderdag 6.19 18.52
14 V rijdag 7.33 20.05
15 Zaterdag 8.41 21.07
16 Zondag 9.40 22.03
17 M aandag 10.30 22.55
18 Dinsdag 11.16 23.39
19 W oensdag — 12.04
20 Donderdag 0.26 12.47
21 V rijdag 1.13 13.35
22 Zaterdag 2.04 14.21
23 Zondag 2.54 15.11
24 M aandag 3.43 16.06
25 Dinsdag 4.36 16.54
26 Woensdag 5.29 17.49
27 Donderdag 6.31 18.56
28 V rijdag 7.35 20.05
29 Zaterdag- 8.40 21.05
30 Zondag 9.34 21.58
31 M aandag 10.?9 22.44
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Onze Handel 
in Visscherijprodukten

Zijn beteekenis vóór den oorlog

EEN TERUGBLIK

ONDER DEN INVLOED 
DER CONTINGENTEERING

De Belgische vischhandel werd 
sedert 1931 volledig beïnvloed door 
de contingenteering.

Opdat we ons een duidelijk 
beeld zouden kunnen vorm en van 
den werkelijken toestand, is het 
b ijgevolg van belang, dat we eerst 
terugblikken op deze maatregelen, 
die in dé eerste plaats tot de be
scherm ing van de nationale voort- 
brengst genomen werden.

DE TEGENSPOED  
VAN DEN VOORTBRENGER

De bijzonderste oorzaak der in 
zinking in  1931 is genoegzaam  ge
kend. Toch w illen  we er op terug
komen, om dat de m aatregelen, die 
vana f 1932 tot instandhouding van 
het bedrijf genomen werden, gansch 
de n ijverheid  beheerschten.

Onze naburen hadden te worste
len tegen de schielijke opkomst 
eener economische depressie, die 
ia  de visscherij een geweldigen 
w eerslag had. Ze zochten hun 
heil in  bescherm ingsmaatregelen, 
hoofdzakelijk  door den invoer van 
vreem de visch zooveel m ogeli;k  te 
beperken. Ons land aldus van alle 
voorname exportm ogelijkheden uit
gesloten, tro f oorspronkelijk geen 
m aatregelen  m et het gevolg dat 
het door den vreemdlen aanvoer 
overrom peld werd. De gevolgen lie
ten zich vlue gevoelen: de prijzen  
kenden een geweldige inzinking 
(van  2,73 fr. per kg. in 1930, op 
1,83 fr. per kg. in  1931}. De n ijver
heid kwam in een zeer nadeeligen 
toestand. Zoo erg was het gesteld 
dat in 1932 de invoer 22.876.000 kg. 
b ijna even groot was als de aan
voer (28.373.000 kg.) Andere oorza
ken van de crisis in  de zee vissche
rij waren in  eigen m idden te zoe
ken: o.a. het gemis aan voldoend 
en bevoegd personeel. D it laatste 
volgde de geleidelijke ontw ikkeling 
van de visscheriivioot niet. D it te 
kort liet zich voornam elijk gevoe
len in  de stoomvisscherij, waar1 de 
de geschoolde krachten dit bedrijf 
verlieten  om in de motorvisscherij 
die steeds m eer en meer u itbrei
ding nam, een betrekkelijk  gemak
kelijker bestaan te zoeken. De wet 
tip de verplichte aanm onstering der 
scheepsjongens kwam ongelukkig
lijk  te laat. Verscheidene jaren 
w aren  vereischt, opdat zij tastbare 
gevolgen  zou hebben. Deze wet is 
trouwens nooit zeer stipt kunnen 
toegepast worden en is zonder diep
gaande invloed geweest in  weerw il 
van  den steun van Staat en Pro
vincie, die voor het aankweeken 
van heti visscherijpersoneel over 
het algemeen in ruime m aat werd 
verleend. Een -ändere belangrijke 
factor, die apderzijds het gemis 
aan voldoende en bevoegd perso
neel in de hand werkte, bestond 
h ierin  dat de Staat, sedert ver
scheidene jaren, er de beste eenhe
den uitpikte voor marine, staats- 
paketbooten en loodswezen. Ten 
langen laatste werd er nochtans 
daaraan verbetering toegebracht, 
door de stichting van een staats- 
m arineschool .tot opleiding van het 
ondergeschikt personeel van het 
staatszeewezen.

HET VERVOER 
WAS ONTOEREIKEND

In  visscheri; middens werd daar
enboven geklaagd over te hooge 
vervoertarieven, de gebrekkige 
voorwaarden waarin  de visch der 
Belgische kust verzonden werd. 
Geen bijzondere wagens, zooals er 
bestonden in andere landen, waren 
voorloopig ter beschikking. B ij onze 
naburen konden de verzenders,

dank zij sneltreinen to t dit doel 
ingericht, de visch m et cen  ver- 
eischten spoed, een eerste w aar
borg voor verschheid, verzenden. 
H et is b ijgeyo lg  geenszins m oeilijk  
om de opvallende ondergeschikt
heid van onze n ijverheid  tegenover 
het buitenland te bewijzen.

Nog andere oorzaken der ram p
spoed waren, naar het inzien der 
beroepskringen: het gemis aan de
gelijke ordening in  het verleenen 
van krediet en, in het bijzonder 
een totale m islukking der sprot- en 
haringseizoenen en waarvan de uit
slag steeds een geweldigen w eer
slag heeft op de goede en slechte 
rendeering van het bedrijf. Dit 
geldt vooral voor de kleine- en mid- 
delslagvaartu igen; de groote trei- 
lers namen over het algemeen deel 
aan de haringvisscherij, die dicht 
bij onze kust gebeurt en ook som
m igen aan de volle-haringvissche- 
rij, die meestal door vreemde sche
pen in de Noordzee wordt u itge
oefend.

DE VOORTBRENGER  
WERD TENSLOTTE BESCHERMD 

Toen in 1932 de beroepskringen 
op het punt stonden, in  m in of 
meer ruime maat, de visscherij vloot 
stil te leggen, w at een wezenlijke 
ramp zou geweest ziin, g ing men 
over .tot de contingenteering. Ook 
werd er gele idelijk  verbetering ge
bracht in  de inrichting van het be
drijf, waarvan koelwagens, snelver- 
voer, technische uitrusting van de 
vischm ijnen der kust, indienstne
m ing van het prachtig havencom- 
plex te Oostende, la ter te Zeebrug- 
ge, de voornaam ste keerpunten 
zijn.

(V ervo lg  toekomende week).

l'EDEKWARENHUIS

VIEREN

LEDERWAREN-REISARTIKELEN 
HANDSCHOENEN REUKWAREN

De Hsringprijzen en de Visscherij

Gewapende Holle Baksteen 
Weïfsels « I S O D A L »
Vloeren in Céramique en 
C im ent - Faiënce tegels

Te bekomen b ij:

M. Royaux-Claeys
55, Cuido Gezellelaan, 55 
Tel. 325.09 - BRUGGE

(12)

1n= en 'TJitvoer in 
October 1Q*+5

INVOER

U it Denemarken:
Zeekreeften, langousten 2.000 kg. 
— 300.000 fr.

U it Holland:
Oesters. 113.100 kg.-—4.660.000 fr. 
Mosselen 1.719.200 kg.— 3.053 000 fr. 
G arnaal (gepeld ) 500 kg.— 82.000 fr.

Andere soorten 194.000 kg.—  
3.701.000 fr.

U it Portugal:
Ingelegd  in doozen 500kg.— 6.200fr.

Sardijnen en tongen 
Ingevoerd  uit: Denemaken 1 500 kg. 
— 104.000 fr.; Portugal 220.200 kg. 
— 2.899.000 fr.; Ver. Kon inkrijk  
37.900 kg.— 414.000 fr.; Zweden 200 
kg.— 12.000 fr.; Belgisch Congo 
500 kg.— 35.000 fr.; Ver. Staten van 
Am erika 500 kg.— 22.000 fr.

P ilchards 
Engeland 500 kg.— 3.000 fr. Zweden 
200 kg.— 6.000 fr.; Ver. Staten van 
Am erika 311.400 kg.— 2.447.000 fr. 

Andere
Portugal 898.200 kg.— 11.926.000 fr.; 
Zweden 1.400 kg.— 21.000fr.; Belg. 
Congo 10.000 kg.— 72.000 fr.; Am e
rika 1.902.400 kg.— 15.223.000 fr.

UITVOER
Niets.

LISTER - BLACKSTONE
SCHEEPS-

van
EN H ULP-D IESELMOTOREN  
8 P.K. tot 600 P.K.

Algemeen Agentschap:
H. DE BO ECK en C 
P.V.B.A.

JORENS
Boom

A G EN TSC H A P  DER K U S T :
R. N E Y  T
27, Cirkelstraat - Oostende 

(22) Te l. 719.10

De staking in de vSsscherijmid- 
dens werd uitgeroepen, om dat de 
prijzen  vorige week van dien aard 
waren, dat de visschers bew eerde» 
er n iet meer aan uit te kunnen.

De eisch werd gesteld voortaan 
5,25 fr. per kg. m inimum te be
komen.

W aar deze prijzen  tijdens den 
oorlog alleen toelieten een appeltje 
t3gen den dorst te bewaren en 
velen zelfs aldus een eigen schip 
konden bouwen, meenen we dat 
thans het oogenblik aangebroken 
is om w at gem atigder te zijn.

W ij nemen aan dat de visscher 
hard m oet zwoegen. W e nemen ook 
aan, dat alle m aterialen peperduur 
kosten en de uitbatingskosten met 
zich brengen, dat behoorlijke be
sommingen dienen geboekt om een 
behoorlijk bestaan te hebben.

Men zal het ons echter n iet ten 
kwade duiden, als we zeggen dat 
de prijs van drie frank, in  Augus
tus zelf door de reeders vooropge
zet, als zeer voldoende m ag aan
zien worden !

Redevoeringen houden en 5,25 
frank per kg. eischen is n iet m oei
lijk. Men bedenke echter dat de 
kleine man ook recht moet hebben 
op goedkoop voedsel.

Onze visschers moeten ook over
wegen dat, waar de Noren, Denen 
en Engelschen veel goedkooper 
dan w ij vollen  haring kunnen le 
veren, het n iet opgaat overdreven 
eischen te stellen.

Een vaartu ig dat eiken dag 3 fr. 
per kg. krijgt, m ag zich gelukkig 
achten.

Door verscheidene handelaars 
en rookers werd ook terecht ge
wezen op het feit, dat te veel ha
ring in  den woeker wordt opge - 
kocht m et als gevolg dat opkoo- 
pers die noch overdrachttaks noch 
taksen bij verwerking, noch m ijn 
rechten enz. betalen, een deloyale 
m ededinging aandoen aan hen die 
regelm atig koopen aan den afslag.

H ier gooien de visschers hun 
eigen ruiten in, omdat ze daardoor 
de oorzaak zijn  van een abnor
m aal verm inderen der prijzen.

DE GETROFFEN MAATREGELEN  
ONDOELMATIG

U it het verslag om trent de m ee
ting van Donderdag, zal men reeds 
hebben kunnen a fleiden  dat men 
besloten heeft alleen nog den 
Maandag, Woensdag o f V rijdag  te 
varen.

Theoretisch is zulks goed ! Prac- 
tisch onuitvoerbaar ! A llerle i fa c 
toren zullen in deze aangelegen
heid een rol spelen.

Inderdaad, w at zal er gebeuren 
bij slecht weder? De grooten voe
ren in één dag 40 à 60 duizend kg. 
aan, terw ijl de open booten zich 
m oeten tevreden stellen m et 2 à 
3.000 kg. en soms m et niets om dat 
het weder hen n iet toeliet uit te 
varen.

Sommigen hebben heden avarij, 
m otordefect o f kunhen n iet u itva
ren. Anderen hebben zware hyno- 
theken a f te lossen. Nog anderen 
komen van Engeland en hebben er 
een verlies- in  plaats van een 
winstsaldo geboekt, tegenover hen 
die h ier rijkeli)jk hun kost v e r 
dienden.

D it alles en nog andere factoren 
welke zich alleen in de praktijk  
plotseling kunnen voordoen, ziijn 
zooveel argumenten om te bew ij
zen dat de ge tro ffen  regeling o n 
doelm atig is.

W e v/eten ten andere hoe m oei
lijk  het is in de visscherij nuttig 
werk t.e verrichten.

W aarom  gaan alle vaartuigen 
boven de 60 o f 70 P.K. n iet alleen 
op de versehe vischvangst en laten 
zij de ijle  haringvisscherij n iet aan 
de kleinen over ?

Zoo er geen uitvoer komt, dan 
zal de toekomst hen verplichten 
dergelijke m aatregel te treffen .

Daärom herhalen we: visschers, 
weest redelijk. Laat U niet te veel 
verblinden door de groote winsten 
van tijdens den oorlog en weest 
indachtig, dat, waar de arbeider 
m et zijn  loon ook graag een visch- 
je  eet, het n iet opgaat overdreven 
eischen te stellen.

G ij verd ien t aïlen thans uw 
brood. M ocht het a ltijd  zoo zijn, 
dan zoudt g ij U als gelukkige bur
gers mogen aanzien, waar zooveel 
anderen eerder armoede lijden.

Vidi.

Prijs van Forellen

Vorige week meldden we hoe in 
de consultatieve commissie voor 
vischinvoer, de prijzen  van forellen  
aan den verbruiker à 65 fr. aan
gerekend werden.

Woensdag hadden we de gele
genheid vast te stellen in  de Bon 
Marché te  Brussel, dat men even
tjes 100 fr. vroeg per forel en per 
persoon.

W elke lo lletjes rrzaken de invoer
ders de heeren van het m inisterie 
van bevoorrading allem aal w ijs !

En dan zegt men, dat m en h ier
mede de tongenprijzen beinvloedt.

W ij zien n iet du idelijk in hoe?

Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EX PO R T :

VISCH - GARNAAL j
Specialiteit gepelde garnaal ;
H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 £
(1) V ischm ijn 513.41 •
.......o...................... ; ................. . . . ”

De Belg ische-Fransche  
Haringcommlssie

bijeengekomen

Zooals in ons vorig nummer ge
meld, is M aandag deze commissie 
op he.t Beheer van het Zeewezen 
bijeengekomen en werden de 
Franschen verwelkomd door den h. 
Directeur Generaal Devos, waarna 
de rest van de zitting voorgezeten 
werd door den heer directeur Des- 
camps.

Na overleg werd overeengekomen 
dat' 50 Fransche vaartu igen in de 
haven van Nieuwpoort hun ijle  ha
ring zullen mogen lossen, w aar de 
N.M.B.S. 40 spoorwagens te r be
schikking zal houden voor den u it
voer ervan naar Frankrijk. De 
vraag der Franschen 60 vaartuigen 
te mogen laten aanvoeren, werd 
n iet beantwoord.

Door den heer Bauwens werd te
recht verzocht dat zou afgezien 
worden van het V.D. stelsel binnen 
de reglem entaire driem ijlszone. De 
sterkte der motoren van de Fran
sche visschersvaartuigen za l de 
120 P.K. niet overtreffen . f

De Franschen zullen ze lf ook 200 
spoorwegwagens ter beschikking 
stellen om dagelijks 500.000 kg. te 
kunnen vervoeren.

De heer Decrop vroeg dat de 
Franschen, gezien de beperking 
van den mazout aanvoer, door de 
staking in Amerika, zich van m a
zout zouden voorzien.

Gevraagd wordt ook de haven 
van Duinkerken veiliger te maken, 
door het behoorlijk afbakenen der 
wrakken. De waterschouten zijn  
verder gelast alle geschillen in zijn  
bevoegdheid vallend, ze lf op te los
sen. Een Belgische wachtboot zal 
alleen mogen handelend optreden.

Dinsdag voorm iddag werd de ha
ven van N ieuwpoort bezocht, w aar
na door het Zeewezen aan de Fran
sche a fvaard ig ing een lunch werd 
aangeboden.

D rukkcrs-u itgevers :

H. Degrave  & L. G odem ont 

Nieuwpoortsteenweg 44 -  Oostende 

H. R. O. 12.763 —  P. R .1080.26

Aanvoer en opbrengst
der Zeevissctierij

MAAND NOVEMBER 1945

Gedurende de m aand November 
jl. werd een verm indering vastge
steld, zoowel in gew icht als in op
brengst, in vergelijk ing m et de 
voorafgaande maand. D it wordt be
vestigd door de hiernavolgende 
c ijfers:

Oct. ’45: 
Nov. ’45:

Gew icht
2.991.585
2.639.863

Opbrengst
80.663.089
64.798.747

verschil (m in ) 351.722 15.864.342 
Deze verm indering is ongetw ij

fe ld  van belang, verm its ze respec

tieve lijk  ong. 12% en 19% bedraagt.
Een verm indering van aanvoer 

gaat door den band gepaard met 
een verhooging van den prijs. D it 
werd in  den loop van de m aand 
November j.l. n iet bevestigd. De 
gemiddelde prijs  van alle visch- 
produkten viel immers van 26,96 fr. 
in October op 24,62 fr. in November.

Alleen wordt een verhooging van 
aanvoer en opbrengst in  de haven 
van N ieuwpoort vastgesteld. In  alle 
andere havens stippen w ij een ver
m indering aan, zooals b lijk t uit de 
h iernavolgende c ijfers:

Oostende
Blankenberge
Zeebrugge
iNieuwpoort

Totaa l

October
kg.

2.120°541
69.992

521.459
279.593

'45 November ’45
fr.

59.116.341
1.711.037

13.145.916
6.689.795

1.786.967
42.614

494.415
315.867

fr.
45.935.383

994.703
10.560.910
7.307.751

2.991.585 80.663.089 2.639.863

PRIJZENVERGELIJKING
Hierna geven w ij de gem iddelde 

prijzen  op der voornaam ste visch 
soorten in  de maanden September 
(gereglem enteerde m arkt) October 
en Novem ber ’45 (v r ije  m arkt).

Sept. Oct. Nov.
G riet 40,— 32,30 31,26
Kabeljauw 12,— 33,32 27,71
P lad ijs 14,— 22,44 20,77
Rog 8,— 17,68 17,26
Roobaard 8,— 21,48 24,05
Schelvisch 14,— 27,70 23,66
Tarbot 40,— 45,79 43,37
Tong 50,— 46,15 45,27
W ijtin g 5 — 23,70 19,44

64.798.747

50,70Haring (v )  6,—
Haring (i j le ) —  —  
Garnaal 10,—  38,32

GEVOLGTREKKING

53,44
23,50
48,40

Fijne vischsoorten: de prijzen  
benaderen deze der gereglem en
teerde markt, ze lf wordt een ver
m indering vastgesteld.

Rondvischsoorten: de prijsstij
g ing is geweldig, toe te schrijven 
aan een tekort.

Platvisch: de prijsstijg ing is 
insgelijks opmerkenswaardig, al
hoewel nie.t zoo geweldig als yoor 
de rondvisch.



b «HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

MARKTBERICHTEN
O O S T E N D E

Zaterdag 15 Dec. 1945

De m arkt van vandaag, voor wat 
betreft versehe visch, was onbe
duidend. Am per 6.000 kgr. visch 
werd aangeboden. De prijzen  waren 
tam elijk  hoog gezien den geringer, 
aanvoer. De haringvisschers zijn  
steeds in staking.
Z.483 924 30.700,—
0.131 5.005 168.050,—

Maandag 17 Dec. 1945

Heden bijzonder kleine aanvoer, 
bestaande uit tong, tarbot, kabel
jauw, schelvisch, platvisch en w ij
ting. Overdreven prijzen  werden 
voor al deze soorten gegeven. 0.194 
die slechts Zaterdag zee koos en 
Zondag reeds terug de haven aan
deed, heeft de mooie opbrengst 
van 72.900 fr. geboekt. De vooruit
zichten voor deze week zijn  weinig 
bemoedigend.
0.290 10.758 478.420,—
0.194 1.838 72.900,—

Dinsdag 18 Dec. 1945

De aanvoer is heden zeer be
perkt in omvang, doch alle soorten 
z ijn  voorhanden, zoodat de markt, 
tam elijk  ireusrijk is. De vraag is 
levendig, hetgeen b lijk t uit de 
overdreven prijzen. 0.87 bracht 
een mooie partij ronde visch van 
goede hoedanigheid op de markt. 
De aanvoer var* tong v/is onvol
doende en boekte dan ook een 
flinke stijg ing. De groote tarbot 
steeg to t 129 fr. De platvisch- 
soorten ondergingen daarentegen 
een lichte daling. De sluiting der 
m arkt was stevig.
0.154 7.004 294.540,—
0.87 13.939 563.480,—
0.191 8.740 408.760,—
B.601 (ex. B.2) 8.171 278.960,—

Woensdag 19 Dec. 1945

Enkel één visschersvaartuig met 
een goed verzorgde vangst van on
geveer 8.000 kg., voornam elijk  be
staande uit ronde visch (110 ben
nen ), 1100 kg. p latvisch benevens 
kleinere hoeveelheden ander visch-

soorten. De a fzetprijzen  zijn , ge 
zien de schaarschte aan visch, 
m erkelijk  gestegen. Voor tong werd 
tot 100 fr., voor tarbot 149 fr. en 
heilbot 144 fr. per kg., betaald. De 
vooruitzichten voor toekomende 
week z ijn  w ein ig bemoedigend.

Een vaartu ig bracht heden m id
dag 6 à 7000 kg. ijle  haring ter 
m ijn ; deze werd verkocht aan 
6 fr. per kg. Een groote aanvoer 
van ijle  haring wordt verwacht. 
0.292 8.053 321.730 —

Donderdag 20 Dec. 1945

Eén vaartu ig ter markt. De aan
voer in versehe visch is dan ook 
zeer klein. Deze bestaat grooten- 
deels uit ronde vtiseh, nam elijk  
6.600 kg. schelvisch en 2.000 kg. 
kabeljauw. De andere soorten zijn  
onbeduidend. De a fzetprijzen  zijn. 
behalve voor tarbot welke aan 159 
fr. per kilo werd verkocht, m er
kelijk  gedaald. Een tachtigtal ha- 
ringvaarders brachten heden m or
gen ongeveer 600.000 kg. ijle  haring 
ter markt. De prijzen  gingen van 
330 tot <490 frank  per 100 kg. De 
verkoop van ijle  haring zal voor
taan slechts geschieden aan den 
Garnaaltrap, iederen Maandag-, 
W oensdag- en Vrijdagnam iddag, 
van 14 to t 19 uur. In  de V ischm ijn 
wordt dus tot verder order geen 
ijle  haring meer verkocht.
0.286 10.347 269.360,—

AANVOER EN OPBRENGST DER 
W EEK VAN  14 TO T  20 DEC. 1945

Vrijdag 14 Dec. geen aanvoer 
Zaterdag 15 5.929 198,750,—  
M aandag 17 12.596 551.320,—  
Dinsdag 18 37.884 1.545.740,—  
Woensdag 19 8.053 321.730,—  
Donderdag 20 10.347 269.360,—

Aanvoer ijle haring te Oostende

Woensdag 19 Dec. 1945

G arnaalm ijn : 230.500 kgh, v e r 
kocht aan 5,30-6,40 fr. per kg.

Donderdag 20 Dec. 1945

Vischm ijn: 400.000 kg. verkocht 
aan 3,60-4,40 fr. per kg.

T e l  513.27 H.R.B. 19732

FIRM A ALBERT RAES
Scheepsverzekeringen

VISCHHANDEL —  V ISCH AFSLAG  
In voe r  DEVYZO  P.V.B.A. Uitvoer 

: : R  o o k e r ij : : 
Vervoer in alle richtingen

Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge
(19)

Verwachtingen

Van Oostendsche Reederij geen 
aanvoer door vischbakken.

Woensdag: 0.295 van de Noord
zee.

Donderdag: 0.291 van de Noord 
zeé.

De aanvoer zal deze week gering 
zijn.

Z E E B R U G G E

Zaterdag 15 Dec. 1945
Groote tongen 45-48; bloktongen 

50-54; v.kl. 57-60; kleine 58-64; 
tarbot 85-90; gr. p laten 18; gr. iek 
19-23; rog 22-25; kabeljauw 38-40; 
w ijting  18-20 fr. per kg.

Maandag 17 Dec. 1945
Groote tongen 53-56; bloktongen 

56-60; v.kleine 64-70; kleine 66-73; 
tarbot 100; groote platen 20; gr. 
42-46; w ijtin g  22-24 fr. per kg.

Dinsdag 18 Dec. 1945
Groote tongen 53-58; bloktongen 

61-68; v.kleine 71-74; kleine 74-78; 
tarbot 120; groote platen 20-22; gr. 
iek 25-27; rog 28-33; kabeljauw 
46-50; w ijtin g  27-29 fr. per kg.

Woensdag 19 Dec. 1945
Groote tongen 64-74; bloktongen 

76-86; v.kleine 83-96; kleine 88-98; 
tarbot 120; groote platen 23-25; gr. 
iek 27-30; rog » 32-37; kabeljauw 
50-52; w ijtin g  28-32; ijle  haring 
5,60-6,30 fr. per kg.

Donderdag 20 Dec. 1945
Geen visch. IJ le haring 4,20-4,60 

fr. per kg.

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE - W EEK VAN 14 TO T 20 DEC.

Soles —  Tongen, gr. .........................
3/4........................................
bloktongen .............. .........
v/kl........................................
k l............................................

Turbot —  Tarbot, g r ........................
m idd......................................
k l............................................

Barbues —  Griet, g r ........................
m idd......................................
k l.......................................... -

Carrelets —  Pladijs, gr. p laten ...
gr. iek ... ..........................
kl. iek .................................
iek 3e slag .........................
p latjes ................................

Eglefins —  Schelvisch, g r ................
m idd......................................
k l............................................

Colins —  Mooie meiden, g r ............
m idd......................................
k l............................................

Raies —  Rog ...............................  ...
Rougets —  Roobaard .....................
Grondins —  Knorhaan ... ..............
Cabillaud blanc —  Kabeljauw  ...

Gullen ................................
Lottes —  Steert (zeedu ivel) .........
Merlans —  W ijtin g  ... ..'.................
Lim andes —  Schar ..........................
Lim andes soles —  Tongschar ........
Emissoles —  Z e e h a a i........................
Roussettes —  Zeehond ....................
Vives —  Arend (P ieterm an ) ........
Maquereaux —  M a k re e l...................
Poors ....................................................
G rondins rouges —  Roode knorh.
Raies —  K eilrog  ...............................
Hom ards —  Z e e k r e e f t ....................
F lottes —  S c h a a t ..............................
Zeebaars ..............................................
Lom  ......................................................
Congres —  Z eep a lin g ........................
Lingues —  Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (vo lle ) ..............
Hareng guais —  IJle haring ........
Latour ..................................................
Tacauds —  Steenpost .....................
F létan  —  Heilbot ............................
Charbonnier —  Koolvisch ..............
Esturgeons —  S t e u r .........................
Z e e w o l f ................................................

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
48— 53 55— 61 56— 64 73
60— 62 67— 69 67— 78 88
64— 65 75— 77 76— 84 96

62 78— 79 76— 87 99
57 73— 74 72— 80 100
99 107 112— 129 \ 149 159

50— 53 91 69— 99 77— 101
39 39— 51 40— 53 . 62

50
46— 52

29,50 26— 27 29
24— 26 28— 29 26— 28 32
26— 27 30— 31 28— 30 33

27 30 27— 30 33
22— 23 24

36 44 38
39— 40 35— 36 36— 42 25— 32
23,50 27— 31 32 16— 29

26— 31 33— 40 26— 36 40— 43

23 23
41— 47 49— 55 46— 51 . 51— 54 38— 41

34' 26— 42 28— 46 29— 36 23— 36
64 63 70 69

18— 20 27— 30 28— 31 45 24— 25

40— 41 24 39
19— 23 16

CARELS
Diesel Motoren

AGENTSCHAP:

R. Bauwens & C°
112, C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (27)

Wetenswaardigheden

25

18

32 ..........

30 31— 36

36

100— 131
28

40

133— 144
41

41

27

31

112
34

31

DE MOSSELEN KWESTIE

Onze gegronde opm erkingen om
trent de handelw ijze van «  Verm o
sin »  en het monopolium van den 
mosseleninvoer in België, heeft ons 
van alle zijden veel gelukwenschen 
doen geworden.

Deze week zal de kwestie het 
voorwerp uitmaken van. een be 
spreking in het m inisterie van ra- 
vitailleering.

Op te merken va lt dat de mos- 
selinvoerders van de kust, waarvan 
de mosselinvoer vóór den oorlog 
n iet m inder dan 480.006 kg. bedroeg 
nog steeds door Vermosin van be- 
deeling uitgesloten blijVen, w at 
een reden te meer is voor den m i
nister om te begrijpen dat het h ier 
een monopolium geldt.

W anneer zal aan dit schandaal
tje  van monopolium en prijzen  van 
15 fr. per kg. een einde gesteld 
worden. M inister Lalm and, mosse
len zl;n  een kloek volks voedsel. 
W aarop wacht g ij om aan dezen 
toestand een einde te stellen?

DE «Z E E H O N D »  TERUG

Onze loodsboot «  Zeehond »  eens 
de trots onzer loodsen, werd van 
Lorient naar Antwerpen gesleept 
om er hersteld te worden. Thans 
is deze .te Oostende terug.- Welkom.

NEEM ER EEN VOORBEELD AAN

De 0.19, een visschersvaartuig 
van kleine afm etingen, heeft dezé 
week na een reis van 48 uur op de 
73.000 fr. verwezenlijkt.

W e stellen de vraag: waarom  
gaan de vaartu igen van meer dan 
70 P.K. n iet op de vischvangst.

TOCH GARNAAL

De 0.15 en de 0.73 hebben de 
haring terzijde gelaten en brach
ten  elk tw eem aal een 40tal kg. ga r
naal binnen, verkocht à 60 fr. per 
kg.

Donderdag bracht de 0.73 nog
maals 60 kg. aan, verkocht voor 
75 fr. per kg.

OOK BENOEMD BIJ DEN 
ONDERZOEKSRAAD

W erd benoemd to t adjunct-gref- 
fie r  van den onderzoeksraad voor 
scheepvaart, de h. Jacops A. opstel
ler bij het Bestuur van het Zee
wezen.

TE WATER GELATEN
De Z.428 «  C laire-Robert » toebe- 

hoorende aan Van Hulle-Van Die- 
rendonck, werd op 13-12-45 op de 
werven van C. Crabeels te w ater 
gelaten.

Het schip meet 24 m. lengte en 
5,95 m. breedte en zal \oorzien 
worden van  een Carelsm otor van 
210 P.K.

DE 0.256 VLOT GEBRACHT
Dinsdag is de tuilboot «Zeeleeuw » 

uitgevaren naar Calais om er het 
gestrande visschersvaartuig 0.256 
vlot te trekken. De schade is ge
ring.

VERGADERING OP HET 
STADHUIS

Heden Zaterdag om 11 uur heeft 
op het stadhuis een vergadering 
plaats van de beroepsreeders, die 
protest aangeteekend hebben te
gen de beslissing van het gem een
tebestuur, ’s nam iddags alleen van 
14 to t 19 uur te verkoopen.

Ook de vischhandelaars z ijn  uit- 
genoodigd om deze vergadering bij 
te wonen.

DE ZEEVAARTINSPECTIE  
OVERLAST

Door ta lrijke  reeders wordt ge
k laagd over het feit, dat de zee- 
vaartinspecteurs bijna nooit op het 
bureau te vinden zijn  en men alle 
m oeite van de wereld hee ft om  in

gelicht te worden.
Het werk van de zeevaartinspec- 

teurs is echter zoo groot dat die 
heeren noodzakelijkerw ijze met de 
ta lrijke expertisen welke ze hoeven 
te doen, te w ein ig t ijd  hebben.

Daarom  ware het gewenscht dat 
een bevoegd bediende de menschen 
zou kunnen inlichten.

Hulde öiént ondertusschen ge
bracht aan de kranige wijze, w aar
op de zeevaartinspecteurs zich van 
hun taak tegenover de geteister- 
den kwijten.

BUREAU voor het WEGVERVOER

De hiernaverm elde m achtigingen 
tot Vervoer worden verlengd to t 
op den er bij aangegeven datum.

Nr. 2082, De Kuyper C., Breedene, 
tot 30 Juni 11946.

Nr. 2145, A lleene. P., B lanken- 
berge, tot 30 Juni 1947.

Nr. 2381 Legein  H., Nieuwpoort, 
to t 30 September 1946.

NOORSCHE HARING NAAR 
DUITSCHLAND

200.000 ton vollen haring wordt 
in  akkoord m et de Britsche bezet- 
tingsautoriteiten  aan Duitschland 
geleverd.

NEDERLANDSCHE VISCH 
NAAR ZWITSERLAND

Op 26 Novem ber werd te Bern 
(Zw itserland ) tusschen een Neder- 
landsche en Zwitsersche delegatie 
een handelsakkoord getroffen , 
waarbij den uitvoer van visch voor
zien werd.

W aarom  wordt dit in België te l
kens vergeten?

AAN WIE DIT VAARTUIG?

In  Duitschland werd door da- 
Belgische M ilita ire  Verbinding een 
visschersvaartuig gevonden, dat 
aan de volgende karakteristieken 
beantwoordt: m otor Bentz, lengte 
ong. 17,50 m., breedte 4,96 m. com 
presseur Bosch G T L K  930/1300, 
syst. 30, verbr. 900 W., electrische 
tabel van Parijs, «  Eclairage des 
véhicules sur ra il ».

NOG TERUG

Onze Zeebrugsche visschersvloot 
zal weldra aangevuld worden door 
de Z.55 «N e r a » .  N aar men ons uit 
Zeebrugge m eldt zal d it vaartu ig 
door de 0.112 «B e r th a  L in a »  wor
den gesleept.

REGLEMENTEERING INZAKE  
NIEUWBOUWTOELATINGEN

Er wordt ons bevestigd dat Fran- 
sche reeders zouden toelat ng ont
vangen voor nieuwbouw m its leve
ring van het vereischte hout.

Het wordt hoog tijd  dat de re- 
glem enteering inzake nieuwbouw 
van visschersvaartuigen eens 
grondig herzien worde. D at ware 
nuttig werk voor den Bedrijfsraad 
die onlangs werd gesticht.

W ij zouden wel het advies w illen  
kennen van de afdeeling Produktie 
nopens den huidigen toestand.

BEDRIJFSRAAD
De 6e vergadering van hetvoor- 

loopig bureau van den bedrijfs
raad van de visscherij, den visch- 
handel en de vischnijverheid, werd 
op V riidag  21 dezer, te 14,30 uur 
gehouden op den voorloopigen ze
te l te Brussel, W aterloolaan, 11.

Volgende punten werden bespro
ken: 1. Verslag der vorige verga
dering; 2. Budget; 3. Ontvangen 
briefw isseling; 4. A llerlei.

NOG AVERIJ
De N.70 heeft W oensdag m et een 

plaats tusschen de andere vaartu i
gen te w illen zoeken, ernstige ave
r ij veroorzaakt aan de Z.483 (ex  
Z.124) toebehoorende de firm a Vi- 
aene.



H ET  NIEU W  V IS S C H E R IJB L A D

Oostende

CINEMA’S
R O X Y  —  Deux Nigauds dans une

lie, met Bud A lbott en Lou Costello. 
Aktualiteiten.

R IO  —  Le Mystère de Mr. Wong,
m et Boris K arlo ff, G rant W ithers 
en Dorothy Tree. Aktualiteiten.

CORSO —  Rendez-vous The shop 
around the corner, van Ernst 
Lubitsch, m et James Stewart, 
M argaret Sullavan en Frank Mor 
gan. Aktualiteiten.

PALACE —  Le Fruit Vert, met 
D iana Barrim ore en Robert Cun
nings. k.n.t.

FORUM  —  Toute à Toi, m et De 
anna Durbin, Franchot Tone en 
Pa t O ’Brien. Aktualiteiten.

CAMEO —  Anges aux figures 
sales, met James Cagney en Pat 
O ’Brien. Aktualiteiten.

MINISTERIEEL BEZOEK
Verleden week V rijdag bracht de 

heer Rongvaux, m inister van V er
keerswezen een bezoek aan onze 
stad.

In  de werkplaatsen van het Zee
wezen werd hij ontvangen door de 
hh. Vervaeck, Cadron en Louwagie.

De m inister bracht eveneens een 
bezoek aan het kamp der Belgische 
sectie van de Royal Navy, waar 
Cdt Tim m erm ans hem begroette.

Nadien ging de reis naar Middel- 
kerke, w aar door den Socialen 
Dienst v illa ’s tot een home voor 
kinderen zullen omgebouwd wor
den.

Te Koksijde steeg de m inister in 
een vliegtu ig voor Brussël.

VERBROEDERING TUSSCHEN 
BELGISCHE en NEDERLANDSCHE  
LOODSEN

Zaterdag 11. had op het terrein  
van ’t V.G. een voetbalwedstrijd  
plaats tusschen Belgische enNeder- 
landsche loodsen.

Vooraf werden de Nederlanders 
ten stadhuize ontvangen. Na de 
match —  welke in drawn eindigde
—  werd ’s avonds in de feestzaal 
<• Prins,Baudewijn »  verder verbroe
derd.

PLAATSEN TE BEGEVEN
Drie plaatsen van tijd e lijk  ad_ 

junckt-conducteur en drie plaatsen 
van tijd e lijk  bouwkundig teekenaar 
Nadere in lichtingen ten stadhuize, 
8e bureel.

TERUG
De 0.19 «N o r b e r t »  van Jozef 

Eerebout kwam op 13 dezer te Oos
tende uit Engeland terug.

REEDERIJ ZEENITOS
P.V.B.A. te Oostende, Poststraat 4.

Het Staatsblad van 20 December 
maakt de stichting bekend van een 
nieuwe reederij m et als stichters 
Maurice Viaene, Louis Zonnekeyn, 
Medard Depoorter en Hubert Ny- 

t ville. Het beheer der vennootschap 
is toevertrouwd aan Viaene M. en 
L. Zonnekeyn. Aan de nieuwe ree
derij wenschen we goed heil!

TERUG UIT ENGELAND
De 0.164 «  Jan De W aele »  van de 

Oost. Reederij en de 0.83 «P r in ce  
de L iège »  van de P.V. zullen ook 
de haven van Oostende aandoen.

Ook de 0.240 .toebehoorende aan 
de Soc. An. d ’Arm em ent zal binnen 
enkele dagen terug zijn  m et de Z.2 
toebehoorende aan reeder Jules 
Haerinck te Zeebrugge.

Deze laatste twee vaartu igen 
worden teruggebracht door w ater
schout Demulder.

BADPALEIS —  BADKOM
De zwemkom der Therm en zal 

gedurende de feesten van Kerstdag 
en N ieuw jaar geopend zijn  en wel 
vana f Zondag 23 Dec. 1945 tot Zon
dag 6 Januari 1946 inbegrepen.

LIJK HERKEND
Het li;'k welke in ons vorig num

mer werd bekend gem aakt en ge
vonden werd ter gem eente Roc- 
kanje (Zeeuwsch V laanderen ), is 
herkend als zijnde dat van C attel- 
lion Leopold, visscher, Jacob Be- 
sagestr. 26 Oostende.

Naar he.t schijnt zouden de be
trokken Hollandsche diensten reeds 
twee maanden dit signalem ent 
hebben overgemaakt.

Het is sp ijtig te moeten vaststel
len, dat het signalement door ons 
gegeven, thans pas de fam ilieleden 
de gelegenheid hee ft gegeven te 
verneltieh.dat de dierbare vadej; en 
echtgenoot op vreemden bodem be-

in  September 1945.

Voor de BESTE SCHEEPS- 

IN STALLAT IE S , wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Accus -  D ynam o’s -  Herw indingen  

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

TERUGGEVONDEN
Het vaartu ig «  W illy  » ,  waarvan 

in ons nummer van 8 Dec. sprake, 
is een visschersvaartuig, welke in 
1940 op de w erf lag voor n ieuw
bouw en door de Duitschers toen 
in beslag genomen werd.

Het behoorde toe aan den heer 
Edmond Morphy, reeder, die het 
thans herkend heeft als ziinde zi;'n 
aangeslagen vaartuig.

Ondertusschen lag  het reeds voor 
herstelling op de werven van de 
m aatschappij «  De Schelde »  te 
Vlissingen en hoopt de reteder, 
dank zij de bereidw illigheid van 
den V isscherijdienst te Oostende, 
het aldaar nog te kunnen bezich
tigen  om het daarna naar België 
te repatrieeren tenware het opknap
pen op de Hollandsche scheeps
werf, sneller en goedkooper zou 
kunnen geschieden.

Het vaartu ig meet ovet alles 20m.
Aan den h. M ichielsen en zijn  

medewerker h. Depoorter, namens 
den eigenaar onze beste gelukwen- 
schen en dank voor de knappe w ij
ze waarop ze d it zaakje opgeklaard 
hebben.

AVERIJ
In  den nacht van Woensdag op 

Donderdag heeft de 0.5 in de slui
zen Demey groote averij opgeloo- 
pen tengevolge van een iaagwater- 
stand der sluizen, die veel water 
lostten.

Het vaartu ig dat tusschen 2 en
5 uur ’s nachts onbewaakt was ge
bleven, h ing in de touwen. De 
schade is tam elijk  groot.

0.237 «  Nelly-Suzanne terug?
Luidens een telegram  dat we uit 

Londen ontvangen, zouden voet
stappen worden aangewend om de
0.237 «  Nelly-Suzanne »  —  thans 
nog te Plym outh vertoevend —  
door de Britsche Adm ira lite it te 
zien teruggeven.

VREEMDE VISCHAANVOER
In  Novem ber 1945 werd op 13 en 

14n 92.908 kg. vreemde visch aan
gevoerd te Oostende en verkocht 
voor 922.538 fr.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten f
7-13 Dec.: Nicole Capitaine v. G il

bert en Denise Poppe, K . van de 
W oestijnestr. —  8 Dec. G isèle Pan 
koek v. René en M arie Declercq,
E. Cavellstr. —  Norbert Germonpré, 
v. Maurice en M adeleine Legein, 
Am sterdam str.; Freddy Denys van 
Fernand en Octavie Boets, 'Nieuw- 
landstr. —  Hélène Deplancke van 
P iet en M aria  Vandamme, Nieuw- 
poortstw., 275; Daniel Lauwereins 
v. Gustaaf en Lucienne Dewaele, 
Langestr. Paul Vandenberghe van 
Robert en Blanche Vanhoucke, 
Nieuwpoortsteenw. —- Jean-Pierre 
Roels v. Hieronymus en Raym onda 
Acx, A lfons P ieterslaan André Ver- 
haeghe v. Lucien en M aria Maes, 
St-Sebastiaanstr.; G ilbert D ’Hondt 
van Delphin en  Louisa Seghers, 
Breedene; Josiane Depiere v. A l
bert en M arie G illisjans, Christi-

nastr. —  Noël Seynaeve v. Frans 
en Julia Jonckheeren, Oudenburg;
—  Luc Debrock v. René en Yvonne 
Dubois, Frans Musinstr.; Christi
ane M artelé v. F lorim ond en Au
gusta Van Riebeke, A lbert I  w an
deling. —  Rosette Vynck v. A lfons 
en Augusta L ing ier W erkzaamheid- 
str.; R ita  Vanslembrouck v. Oscar 
Elodie Keirsebilck, Steensche Dijk.

Sterfgevallen
8 Dec. : A im é Vandenberghe, 55 j. 

echtg. M arie Van Simaye, Kruis- 
houtem —  9 Dec.: Em iel Broux, 55 
j echtg. Joanna De Taeye, Peter 
Benoitstr.; Stephanie Goblet, 50 j. 
echtg. Joseph Corveleyn, Zwalu- 
wenstr.; Patric ia  Camerlinck, 2 m. 
Nieuwlandstr. 48; Cecile Vanden- 
heede 18 j. Snaaskerke; M arie M ilh
11 m. Zwaluwenstr. 72; Rom anie 
Castelein, 85 j. Snaaskerke. —  A l
bert iBallieul, 58 j. echtg. Joanna 
Corveleyn, Fr. Orbanstr. 421; De- 
sideer Haegheman, 73 j. wdr. R o
salie Van Thuyne, echtg. Zenobie 
Billot, Weidestr. 4. —  11 Dec.: Zoë 
De Geest, 37 ;. echtg. Joseph Van 
der Cruysse, Gerststr. 63; Valeria 
Quackelbeen, 79 j. wwe Frans Ca
sier, Romestr. 14; Joannes Deraedt, 
82 j. wdr Helena Lapon en v. Ludo- 
vica Messelier, Stuiversstraat 57; 
M arie Verlanck, 72 j. ongeh. Tor- 
houtstw. 19; Octavie De Gheele, 
38 j. wwe Joseph Note, Koksyde; 
Etienne A llaert, 22 j. Weidestr. 7.
—  12 Dec.: M arie Coene, 75 j. wwe 
Carolus Vandenbossche, Fr. Orban- 
straat 113 —  13 Dec.: Carolus Bak
ker, 66 j. echtg. A lice Goetghebeur, 
Rogierlaan  69; Leopold W illem arck 
80 j. wdr Jeanne Van Speybrouck 
Nieuwlandstr. 33; Jeanine Brouwne 
1 j. Stuiversstr. 59 —  14 Dec.: Ce 
sar Godderis, 55 j. Houtem; M aria 
Tanghe, 40 j. eclitg. Julien Roels, 
Vereen igingstraat 52.

Huwelijken
12 Dec.: Maes Joseph, bouwkun

dige en Defer Rosa, z.b. —  15 Dec. : 
Degroote Constant, bakker en Ros- 
signon Marie-Louise, z.b.; Harding 
Norman, nieuwwasscher, th. sol
daat, en Deconinck Yvonne, z.b.; 
Me Lellan  Duncan, bediende, th. 
bij de Navy, en Vanhoucke Alber- 
tine, dactylo; Ooms Jan, soldaat en 
Schildermans Josephines werkster; 
Rodyns Frans, dokwerker, th. sol
daat, en M archandt Marie-José, z.b. 
Pinckney Arthur, pelsenbewerker, 
en Neuts Rachel, z.b.; Van Over- 
beke César, werktuigkundige, en 
Vanwelsenaere Simonne, z.b.

Huwelijksaankondigingen
16 Dec.: Quarin Omer, stadsw. 

Stuiverstr. 164 en Vandenhouweele 
Juliette, werkster, Torh. stw. 252; 
C leary Peter, metser, Engeland, en 
Rau Georgette, werkster, St-Pau- 
lusstr. 68; Defauw Gabriel, onderw. 
Th ie lt en Seurinck Godelieve, z.b. 
Muscarstr. 20; Pols Josephus, z.b. 
Spaarzaamheidstr. 14 en Delannoi 
Maria, z.b. Spaarzaamheidstr. 14; 
W illiam s Eric, Engeland en Salliau 
Geraldine, z.b. Torh. stw. 60; Cu- 
velier Antoiiie, haarkapper, Lan 
gestr. 27 en Vanbelle Elza, Lan ge
str. 27; W indsor Frank, mekanie- 
ker, K idsgrove Engeland, en Van- 
dersyper Rosa, werkster, W agen
straat 2.

Bericht
Ter gelegenheid van ln  en 2n 

Kerst- en N ieuwjaardag, zi;'n de bu- 
reelen van het Stadhuis gesloten, 
alleen lijk  het bureau van den Bur
gerlijken Stand is op 2n Kerst- en 
2n N ieuw jaardag open van 9 tot
10 uur ’s morgens, voor de aangifte 
van den burgerlijken stand.

Heist

APOTHEEKDIENST
Zondag 23 Dec.: Maes J.

MARKT
Ter gelegenheid van Kerstdag 

zal er m arkt gehouden worden op 
M aandag 24 Dec.

OORLOGSSSCHADE VOOR DE 
VISSCHERSVAARTUIGEN

JNaar volksvertegenwoordiger Ta- 
hon verleden Zaterdag alh ier me
dedeelde zou de oorlogssehade voor 
visschersvaartuigen uitgekeerd wor
den op voet van den prijs van het 
vaartu ig in  1939x3 op vorrwaarde 
van herbouwen.

BEVOORRADING
De producenten worden verzocht 

onm iddellijk a l de aardappelen die 
in hun bezit zijn, —  buiten de hoe
veelheden die zij gem achtigd zijn  
vooraf te nemen —  aan het gemeen
tebestuur (bureel 17) aan te geven.

STADHUISDIENSTEN

Ter gelegenheid van Kerstdag 
en N ieuw jaar zijn  de bureelen ge
sloten op 2n K erst- en 2n Nieuw
jaarsdag.

Licht op de Baggermolen in de 
VAARGEUL TE ZEEBRUGGE

Door het bestuur van «  Hand in 
Hand »  werd herhaaldelijk  aange
drongen op het plaatsen van een 
licht, gezien het groot gevaar bij 
’t in en uitvaren/ Stappen werden 
gedaan bij «  Bruggen en W egen », 
bij ’t stadsbestuur van Brugge, bij 
’t Zeewezen enz. E indelijk is de 
zaak aanhangig gem aakt bij de h. 
D ir.-Generaal van het Zeewezen. 
W e zijn  benieuwd o f de bevoegde 
instanties eindelijk  eens gehoor 
zullen geven vooraleer het te laat 
is.

WIE WEET NIEUWS

over de H.72 «  Petrus-Paulus »  van 
reeder Vantorre Paulus uit Heist. 
Het vaartu ig werd door den bezet
ter als patrouille vaartu ig gebruikt 
Kenm erken: gebouwd in 1936 voor 
zien van een m otor van 59 P.K. —  
Lengte op dek 15 m. kiellengte 12,80 
bruto ton: 25,22 breedte 4,75 diep
gang 2,60 m.

ABONNEMENTEN OP ONS BLAD

W ie nog w il abonneeren op ons 
blad geve zi;n  naam op aan onzen 
verkooper Devos C. V lam ingstraat 
Hetzelfde voor hen die w illen  re
clames plaatsen, o f aan «  Hand in 
Hand »  Zeebrugge.

BENNENVERHUURDERS

In  de aanst. vergadering van het 
bestuur van Hand in  Hand zuller 
besprekingen gevoerd worden vooi 
het verhuren der bennen aan dc 
visschers gedurende 1946. Personer 
die zich aan deze zaak interessee- 
ren kunnen zich aanbieden in de 
bestuursvergadering in  het bureel, 
M aandag as. te 15 uur.

Algemeene Vergadering der 
Visschers te Oostende

% Veel van onze visschers en reeders 
waren aldaar tegenwoordig. Gezien 
de dringende omstandigheden wor
den ze nogmaals attent gem aakt 
hun wenschen aan hun bestuur 
over te maken en goed de r ich tlij
nen te volgen, die gegeven worden.

Leopold DEPAEPE
ln- en U itvoer van 
V isch en Garnaal 

V IS C W M IIN  Z E E B R U G G E  
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Nieuwpoort
BURGERLIJKE STAND

Geboorten
Vermantfer Maria, d. van M arcel 

en M aria  Van  Voren.

Sterfgevallen
Carlier Hortense, 81 j. we Van 

Hecke Julien; M erci Elisa, 64 ja a r  
echtg. Rum pler Bernard.

Gëen.
Huwelijken

Huwelijksaankondigingen
Weiss Robert, werkman, Nieuw

poort, en Debruyne Bertha, z.b. 
Oost-Duinkerke. Vantilcke Maurice 
visscher, Nieuwpoort, en Dedrie 
M arguerite Oost-Duinkerke.

CINEMA’S
NOVA —  Op 21, 22 en 23 Dec. 

Wolken over Europa, m et Laurence 
O livier en Ralph  Richardson.

NOVA —  Op 24, 25 en 26 Dec. 
Zeelieden, met John W ayne en To
mas Mitchell.

CENTU RY —  Tourra, de Jungle- 
Godin kleurenfilm  m et Dorothy La- 
mour en R ay M illand.

ZWARTE MARKT
De woeker is zoo vast ingekan

kerd dat ook h ier deze praktijken 
zich bot vieren. Koopers en verkoo--* 
pers helpen elkander g retig  en de 
offic ieele aanvoer m ag gerust ver
dubbeld worden. La ter schrijven we 
meer daarover.

APOTHEKERSDIENST *

Apotheek Cool, M arktstraat van
9 tot 12 en van 16 to t 18 uur.

TREINDIENSTEN
Nieuwpoort-Diksmuide 7.50; 11.22 

15.23; 17.25 17.40.v
Diksmuide-Nieuwpoort 6.20; 7.38- 

10.37; 14.37; 16.51.

ZEEWEZEN

De belanghebbenden wordt be
richt dat het bureel der Zeevissche
rij K a a i) overgebracht is naar de 
Oostendestr. 28, boven het bureel 
van den waterschout.

TANKVERSPERR INGEN 
OP HET STRAND

Mogen w ij vragen hoe lang nog 
zal gewacht worden om de ijzeren 
tankversperringen op het strand 
te doen verdwijnen. W anneer onze 
visschers bij mist langs de kust 
zouden moeten varen, loopen ze 
groot gevaar lek geslagen te wor
den. VOZOR. dat is iets voor u. 
alsook het afbakenen der wrakken, 
o f m oet er eerst een tweede schip 
verloren gaan?

HERSTELLINGEN —  VERKOOP
van

Schrijfm achienen
Rekenmachienen

Bureelmeubelen

Fernand Schaeverbeke
25, Steenstraat, 25 "  BRUGGE

Nieuwe Uurtabel Oestencfe-Brussel en terug
(1)

*  (2) K aa i
Oostende 5.50 6.12 6.55 7.58 8.33 10.40 11.00 12.00 14.17 14.50 15.15 16.20 17.15 17.40 18.55 19.—  ' 21.40
Brugge A. 6.23 6.35 7.33 8.21 9.01 10.59 11.38 12.38 14.50 15.13 15.53 16.43 17.53 18.03 19.14 19.33 22.14
Brugge V. 6.37 7.35 8.23 11.01 11.40 15.16 15.55 16.48 18.11 18.05 19.16
G ent A. 7.16 8.17 9.02 11.38 12.50 15.55 17.55 17.27 19.22 19.21 19.53
Gent V. 7.19 8.20 9.05 11.40 12.53 16.00 17.10 17.30 19.30 19.30 19.55
Brussel Noord 20.59
Brussel Zuid 8.09 9.10 9.55 12.28 13.43 16.50 18.20 19.41 20.42

( X ) * (2 )
Brussel Zuid 7.20 7.40 8.35 9.30 12.35 14.00 16.40 18.04
Brussel Noord 6.35
G ent A. 8.46 8.09 8.23 9.24 10..19 13.24 14.43 17.29 18.53
Gent V. 5.50 8.50 8.12 8.25 9.27 10.22 13.27 14.45 17.32 18.56
Brugge A. 6.59 9.59 8.52 9.02 10.07 11.02 14-36 15.22 18.12 19.36
Brugge V. 5.00 7.05 8.02 10.20 8.54 9.04 10.09 11.04 11.12 13.30 14.38 15.24 17.20 18.20 19.40
Oostende 5.35 7.41 8.30 10.57 9.17 9.23 10.32 11.27 11.47 14.06 15.14 15.43 17.55 18.59 20.03

VI» • * K aa i — : ■c i Utvo *-■ wi ■ vi 1

20.4721.22

Üi.-'- ! ;.-l .i>
g S - re’ i

( 1 ) NeßTßi enkel.neiizigensL op kom entfru it Engeland. —  (2y -le  en 2e klas, plaatsbespreking verp lich t. —  
i ïji,iiXvi lf i ie n  'geukbtgi'lhikel.de.n M aandag,■ Woensdag en V rijd a g : 

véA ü l lW R h t ftW M iié T m  Een lifeuwe tre in  ta it Torhout om 13.02 u. werd ingelegd,
Alsook uit Oostende om 12.15 u., aankomst te Torhout

aankomst Oostende 13.45 u. 
12.56 u.

19.40

20.29 
20 32 
21.12 
21.14
21.39 !!

i'JiSjSt'ï
.«nodïjsfiO

‘ iowf'fiS



8 H ET  NIEUW  V IS S C H ER IJB L A D

Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  © H O L L A N D

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor GEPELD E en O N GEPELD E G A R N A LEN  

Zoodra m ogelijk  weer op de Belgische Markt. (10)

sommingen. De in  dit Fonds ge
storte bedragen ontsnappen aldus 
aan de inkom sttaks totdat ze voor 
den aankoop van scheepstuig wor
den aangewend.

Bovendien heeft de Deensche re- 
geering niet m inder dan 6 m illioen 
kronen besteed aan leeningen en 
toelagen ten behoeve van de vis
scherij, en door privaat onderne
m ingen werd 40 m illioen kronen 
in visscherij ondernemingen belegd.

B U I T E N L A N D
ENGELAND

OPZOEKING HARINGSCHOLEN

Tijdens den oorlog werd met 
goed gevolg gebruik gem aakt van 
een vernu ftig apparaat gekend on
der den naam ASDIC om de v ijan 
delijke duikbooten op te sporen, 
doch het gebeurde soms dat zon
derlinge geruchten werden w aar
genomen die niet veroorzaakt wer
den door onderzeebooten m aar wel 
door wriemelende vischscholen.

De in wetenschappelijke vissche 
rijm iddens goed gekende Dr. W. C. 
Hodgson van het V isscherijlabora- 
torium  van Lowestoïtr, Heeft thans 
besloten samen m et Dr. Wood van 
de Schotsche Visscherijdiensten, 
een praktische proef te doen aan 
boord van een vaartuig, om door 
m iddel van het Asdicapparaat, de 
aanwezigheid van haringscholen 
vast te stellen.

Het spreekt van ze lf da.t met 
groote n ieuwsgierigheid gewacht 
wordt op de bevindingen dier beide 
praktisch aangelegde wetenschaps- 
menschen.

DEMOBILISATIEONT-
GOOCHELING

Wegens het in lijven  van hon
derdduizenden mannen en vrouwen 
in leger, vloot en oorlogsnijverhe- 
den, zijn  veel vischhandelaars en 
w inkeliers in bekorting van per
soneel geraakt en m enig oudje die 
meende op z ijn  pantoffe ls .te mo
gen leven, heeft weer de handen 
uit de mouwen mogen steken.

Nu dat er tam elijk  veel visch 
wordt aangevoerd en de demobili
satie in vollen gang is, stellen han
delaars en winkeliers tot hun leed
wezen vast, dat hun vroeger werk
volk n iet veel neiging heeft om hun 
vroeger baantje weer op te nemen. 
Sommige leerjongens o f chauf
feurs hebben het inxhet leger zelfs 
to t den graad van o ffic ie r gebracht 
en schijnen m eer geschikt om be
velen te geven dan om er te ont
vangen.

De meisjes, van haar kant, die 
in  fabrieken aan valscherm en o f 
ander oorlogstuig gewerkt hebben, 
zien er tegen op weer hun teer ge
worden handjes aan de natte, kou
de en slibberige visch te bevuilen.

VREES VOOR OVERBEVISSCHING

De vrees voor de spoedige uit
putting van den thans zoo rijken 
vischstapel komt h ier m eer en 
m eer tot uiting. Men w ijst op het 
groot aantal visschersvaartuigen 
die nam elijk  door Zweden en De
nemarken te werk gesteld worden, 
alsook op de geweldige vangsten 
die m et Seinenetten verwezen lijkt 
werden.

Gedurende den oorlog werden 
w el te Londen internationale m aat
regelen  beraam d om bij het in tre
den van den vrede de vern ieling 
van den vischstapel te voorkomen, 
m aar men doet u itschijnen dat de 
betrokken landen zich n iet noodza
kelijk  moeten gebonden achten 
door w at te Londen in  hun naam 
gedurende den oorlog werd aan
vaard.

M en herinnert zich dat reeds 
vóór den oorlog .te Londen een in
ternationale overeenkomst werd 
gesloten om dit ingew ikkeld vraag
stuk te regelen, doch dat n iet alle 
landen  die aan de Noordzee palen 
die overeenkomst bekrachtigd heb
ben.

Men vreest h ier dat, als het 
voortgaat zooals thans, de visch- 
rijkdom  reeds binnen zes maanden 
zal verminderen.

Fleetwood met 1.418.061 stones.
De cijfers voor Hull, die gewoon

lijk  Grim sby naar de kroon steekt, 
zijn  nog n iet de fin itie f bekend.

M ilford  Haven komt ver beneden 
de voornoemde havens m et een to 
taa l van 477.842 stones.

RE ED ERS-V ISSC H E R S  !
@ W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
$  W enscht U «  AN G LO -B ELG IAN  »  motoren te koopen ?
$  W enscht U in lichtingen van welken aard ook m et betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U tot :
R. BO YD EN S, Schipperstraat 40, OOSTENDE

DE DEENSCHE VISSCHERIJ
ONWIL TEGENOVER  

DEM BEZETTER

DE BIJZONDERSTE  
VISSCHERSHAVENS

Zooals blijlkt uit onderstaande 
c ijfe rs  betreffende den vischaan- 
voer in October staan 3 visschers- 
havens heel dicht bij elkaar nl.: 

Grim sby m et 1.653.903 stones, 
Aberdeen m et 1.603.008 stones en

ONBETROUWBARE
VISCHSCHOLEN

D at de visscherij geen onderne
m ing is als elke andere, is door 
verschillende voorbeelden .te bew ij
zen. Een der meest ontstemmende, 
omdat visscher, handelaar, ver
werker en verbruiker erdoor ver
rast worden, is de onbetrouwbaar
heid der verwachte vischscholen, 
inzonderheid pilchards1, sprot en 
haring.

W anneer de visscher zijn  speci
ale netten heeft aangekocht, de 
handelaar zijn  korven en kisten, 
de 'rooker en in legger hun zout, 
hout, vaten ,’ doozen en* bokalen, 
b lijven  dan de lang verwachte 
scholen soms achterwege o f komen 
in zoo groot getal, dat men er we
zen lijk  door overrom peld is.

Te Looe was er di± jaar over
rom peling van pilchards; te Y a r 
mouth, w aar de meeste haring
schepen en koopers zich hadden 
verzam eld omdat daar de grootste 
vangsten verwacht werden, zijn  de 
vangsten veel kleiner geweest dan 
te Lowestoft, w aar zich slechts 
v ier afnemers gevestigd hadden, en 
de sprot die in het na jaar op onze 
Zuid-Oost-kust gewoonlijk  zoo over
vloedig gevangen wordt, schijnt 
thans zoo goed als spoorloos ver
dwenen. W ie wordt er w ijs uit?

ABERDEEN

De eerste nieuwe trawler, ge
bouwd sedert het einde van den 
oorlog, werd op 4 dezer te w ater 
gelaten op de werven Messrs. John 
Lewis & Sons, Ltd.

Door Mrs. J. Doeg werd h ij de 
« Braconvale »  gedoopt en is de 
laatste n ieuw igheid op gebied van 
visscherij bouw, m et een lengte van 
148 ft. overal bezit h ij nieuwe 
vischbergingsplaatsen en koolbun- 
kers.

De bestelling was voor rekening 
van Mr. B. A. Parkes, van F leet
wood, doch het schip zal u itgebaat 
worden van uit Aberdeen door de 
:< Don F ish ing Company ».

NOG UST ABERDEEN

Een nieuwe visscherij-reederij 
werd alh ier gesticht : «  Distributors 
F ishing Co L t d »  180, M arket Str. 
Aberdeen, m et een kapitaal van 
£ 150.000.

5CH O TLA N D

Het haringseizoen dat nu ten 
einde loopt hee ft een goede ver
dienste van £  3000 to t £  6000 aan 
sik der Schotsche drifters van de 
Oost-Engelsche haringvisscherij 
opgebracht.

Motorschepen m aakten van £  
■;ooo to t £  5000.

De visch was van zeer goede 
kw alite it en de rookers ontvingen 
slechts de h e lft van hetgeen ze 
verwachtten.

D EN EM A RKEN

WIJZE VOORZORGEN
De Deensche visscherij kon zich 

ir. een gestadige ontw ikkeling ver
heugen en had een bloeiende toe
komst vóór zich toen de oorlog dit 
alles kw.am verijdelen.

Er werd nog voortgevischt zoo 
goed als ’t kon, m aar er bestond 
volstrekt geep m ogelijkheid om 
schip en tu ig .te onderhouden zoo
als het behoorde o f zich het noo- 
dige m ateriaal aan te schaffen. 
D it moest to t na den oorlog u itge
steld worden.

Te dien einde heeft de bevoegde 
overheid een fonds to t hernieuwing 
van scheepstuig gesticht, bij m id 
del van een afhouding op de be-

De Deensche visch kende''steeds 
een zeer goede faam , verworven 
door zijn  uitstekende hoedanigheid. 
Het zal b ijgevolg  niem and verwon
deren dat de handel met het bui
tenland vóór den oorlog een ge
weldige uitbreiding nam. M et een 
moeizaam verworven kliënteel 
moest ten gevolge der storende ge
beurtenissen, grootendeels worden 
afgebroken.

Alleen- Duitschland, als a fzetge
bied, b leef nog volledig open voor 
handelsbetrekkingen. Het spreekt 
van ze lf dat d it land niet beter 
vroeg dan alle visscherijprodukten 
a f te nemen, die de Deensche vis
scherij in staat was te bezorgen. 
Van Deensche zijde echter werd 
alles in het werk gesteld om ten 
slotte zoo wein ig m ogelijk  te leve
ren. D it werd bewerkstelligd on
der de leuze : eerst in eigen behoef
ten voorzien. Ook werd voorgewend 
dat een tekort aan brandstof, de 
bedrijfsu itbating tegenwerkte. Het 
verstrekken van de brandstof stond 
onder het toezicht van den bezetter 
die natuurlijk  de levering van 
visch eischte als tegenprestatie.

D aar de aanvoer Van visch een 
volstrekte noodzakelijkheid gewor
den was tot instandhouding der 
Deensche bevolking, werd de aan
nem ing der door den bezetter ge
stelde voorwaarden voorgewend. De 
voorwaarden werden echter nooit 
nageleefd. $Ta u itvoerige onderhan- 
delingen, werd er tusschen de bei
de betrokken partijen  aangenomen 
dat na dekking van de binnenland- 
sche behoeften, het overschot naar 
Duitschland zou gezonden worden. 
De overeenkomst werd door de 
Deensche Overheid volledig gesa
boteerd. Geen betrouwbare stati 
stieken nopens den fe ite lijken  aan
voer werden verstrekt. Op deze 
w ijze kon de bezetter geen toezicht 
uitoefenen. H ij verkreeg nooit de 
hoeveelheid visch, waarop hij fe i
te lijk  had kunnen aanspraak m a
ken.

Van het oogenblik a f der bezet- 
t ng, werd het door den vijand ver
boden verschillende visscherijgron- 
den te bezoeken. H çt versperren 
van de Noordzee van Holland tot 
Noorwegen was insgelijks een 
ernstige hindernis voor de Deen
sche visscherij. Aldus w ilde men 
volstrekt verm ijden, dat de Deen
sche visschers in verbinding zou
den komen met de Engelschen. Dit 
zou echter n iet kunnen beletten, 
dat onder voorwendsel het bedrijf 
uit te oefenen, verscheidene vaar
tuigen de w ijk  namen naar Groot- 
Brittanië. Bij deze pogingen w er
den sommigen gesnapt door de 
Duitsche bewakingsschepen. De be
manning werd zeer zwaar gestraft.

ben b ijgedragen  in  1 den illegalen  
strijd. Z ij waren op d it terrein 
even koene strijders. Vele Denen 
en vliegeniers van de verbonden 
legers hebben thans hun leven te 
danken aan hun onverschrokken 
optreden. Eiken nacht werden ta l
rijke personen, spijts een scherpe 
Duitsche blokkade naar Zweden 
overgebracht. T ege lijk ertijd  werden 
wapens en andere zeer belangrijke 
zaken overgesmokkeld. N iette- 
gènstaande het zw aar risico door 
den v ijand  te worden ontdekt, deed 
men nooit te vergeefs beroep op de 
tusschenkomst der Deensche vis
schers. Gedurende de geweldige 
Jodenvervolging', welke insgelijks 
in Denemarken werd ontketend, 
werden duizende Joden veilig  naar 
Zweden overgebracht.

DE OOGEN GERICHT  
OP DE TOEKOMST

HET BEDRIJF AAN ZWAAR  
RISICO BLOOTGESTELD

Het hoeft geen betoog dat het 
bedrijf in zeer gevaarlijke omstan
digheden werd u itgeoefend: m ij
nen en vliegtu igen waren de ge
vaarlijke wapens die de vreedzame 
u itoefening van het werk ernstig 
belemmerden. De Deensche vis
scherij betaalde aan het oorlogs
geweld een zware to l: 199 stoere 
visschers verloren in de Deensche 
waters het leven; anderen werden 
zwaar gekwetst. N iettegenstaande 
dit zeer zwaar risico werd het be
d r ijf nooit stilgelegd.

Het is aan de opoffering der 
Deensche- visschers te danken, dat 
de levensstandaard der bevolking 
op een voldoend peil kon gehand
haafd  worden. Deze laatste is dan 
ook aan deze stoere werkers veel 
dank verschuldigd.

Als men gewag m aakt van den 
arbeid der Deensche visschers ge
durende den oorlog, m ag men hun 
aandeel n iet vergeten dat zij heb-

Gedurende den oorlog dachten 
de Deensche visschers niet alleen 
aan de behoeften ■ van den tijd, 
m aar hun aandacht ging insgelijks 
naar de voorbereiding van de toe- 
Komst. In  dit domein heeft de 
Deensche Overheid ongetw ijfe ld  
zeer nuttig werk verricht. Eerst en 
vooral werden de noodige m aatre
gelen genomen om een ongebrei
delde vischvangst binnen de Deen
sche wateren te keer te gaan. Het 
verbod van gebr.uik van bepaald 
visscherijm ateriaal wordt voorzien. 
M inim a-m aten van sommige visch- 
soorten worden bepaald. Ander
deels wordt voorzien dat gedurende 
sommige tijdstippen bepaalde 
visehsoorten niet mogen buit ge
m aakt worden.

Terw ijl de visch in de kustwa
teren gedurende den oorlog, ten 
gevolge van een intensieve vissche
rij, geweld ig afnam, groeide daar
entegen de vischstapel in  de 
Noordzee geweldig aan. Men beseft 
in Denemarken dat er bescher
m ingsm aatregelen m oeten geno
men worden, ten einde de verdel
ging in afzienbaren tijd  te voor
komen. D it kan alleen bewerkstel
ligd  worden door een internationale 
overeenkomst, die door alle aan de 
Noordzee palende landen m oet aan
vaard en stipt nageleefd  worden.

Door de toepassing der m aatre
gelen ten  opzichte der m inim a- 
m aten van de visch en het verbod 
van op sommige tijdstippen be
paalde visehsoorten buit te maken, 
w il men bewerkstelligen dat de 
produktie der Deensche visscherij 
haar goede faam  behoudt. D it zal 
ongetw ijfe ld  van overwegend be
lang zijn, wanneer een geweldige 
strijd  zal m oeten gevoerd worden 
to t de verovering o f het behoud 
van de buitenlandsche markten.

De oorlog opende voor de Deen
sche visscherij een ander zeer be
langrijk  werkterrein. Een belang
rijke conservennij verheid kwam tot 
stand. Thans worden zeer groote 
hoeveelheden voortgebracht. Er 
wordt gewerkt in  uitstekende voor
waarden.

ken gedaan werden, was het b ijge 
volg niet m ogelijk  van een gedeelte 
van het door den arbeid gewonnen 
kapitaal terug to t vernieuwing der 
uitbating te beleggen. Aldus be
stonden er bepaalde w insten welke 
eventueel aan bedrijfsbelasting zou
den blootgesteld z ijn  geweest. De 
Deensche overheid vond echter 
hiervoor een gepaste oplossing. De 
visschers konden in een daartoe ge
vormd fonds een bepaalde som 
vas^zetten, die zou vrijkom en op 
het "oogenblik, dat het opnieuw mo
gelijk  is zich .te voorzien in de 
nieuwe uitrusting van  het bedrijfs- 
materiaal. Op de vastgelegde be
dragen moest geen bedrijfsbelasting 
v/orden betaald, tot op het oogen
blik dat zij voor bedrijfsdoeleinden 
zou worden vrijgegeven  en in  dit 
geval is dan nog alleen de belasting 
op het kap itaal verschuldigd. D it 
fonds verschaft groote voordeelen 
aan de Deensche visscherij. Vele 
visschers hebben er aanzienlijke 
bedragen ter hunner beschikking, 
die zeer welkom zijn.

DE DEENSCHE VISSCHERIJ 

THANS NIET LOONEND

De Deensche visschers verwacht
ten er zich aan, dat zij met het 
einde van den oorlog de voort- 
brengst vrij zouden m ogen a fzet
ten, voornam elijk dààr, w aar de 
nood het grootst is.Deze verw ach
ting is echter tot op heden niet in 
vervu lling gegaan. Handelsakkoo- 
den en de m oeilijkheden van het 
vervoer hebben >D.m. deze vooru it
zichten in de war gestuurd, zoodat 
de uitvoer slechts herleid is tot 
een beperkte hoeveelheid. D it oe
fent natuurlijk  een invloed uit op 
de binnenlandsche markt, w ààr het 
aanbod de vraag overtreft. De p r ij
zen welke thans aan den visscher 
betaald worden, zijn  n iet loonend 
en men ziet in de Deensche vis- 
scherijkringen m et ongeduld den 
dag tegemoet, waarop de uitvoer- 
m ogelijkheden opnieuw het bedrijf 
w instgevend zullen maken.

KAPITAALBELEGGING

Gedurende den oorlog was het 
in Denemarken zooals elders moei
lijk  de uitrusting van het bedrijf 
te vernieuwen. Verm its goede za-

Voor uw drukwerk 
wendt U to t de 
D R U K K E R IJ  van

H E T  n i E D W  V I S S C H E R I J B L A D
Steenweg op Nieuwpoort, 44 
—  O O S T E N D E

Aan de lezers in Nederlan <

Onze lezers in Nederland, welke 
van heden a f regelm atig ons blad 
wenschen te ontvangen, mogen 
zich rechtstreeks to t ons wenden 
o f de som van tw aalf (en  n iet tien> 
gulden  storten op g iro  431.332 van 
Jan Spaanderm an postbox 15, te 
IJm u iden , met verm eld ing: «Abon 
nem ent Nieuw Visscherijblad Oos
tende». A lle advertenties en de be
dragen hiervoor te storten, mogen 
insgelijks aan bovenvermeld adres 
overgem aakt •worden.

A.B.C. MOTOREN
A N G L O  B E L G I A N  Cv
Nijverheidskaai, 39 •  GENT

Vertegenwoordiger :
H. B O Y D E N S ,  Velodroomstraat 4 OOSTENDE
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